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ഓം 

അവതാരിക 

ഭ ശിേരാമണിയും പണ്ഡിതാേ സരനുമായ േമ ര്  ീ 
നാരയണഭട്ടതിരി ാടാണ് ീമ ാരായണീയെമ  വിശിഷ്ടകൃതിയുെട 
കര്ത്താവ്. ഗുരുവായുപുേരശനായ ീമ ാരയണമൂര്ത്തിയുെട തിരുപത്തി ല്  
ഭഗവതസാരാംശെത്ത േ ാഡികരിെ ഴുതെ ട്ട ഈ ം രചനാൈവശിഷ്ടയ്ം 
െകാ ം വിഭ ിയുേടയും ഭ ിയുേടയും സമ സമായ സേമ്മളനംെകാ ം 
സം തസാഹിതയ്ത്തിെല േമേലക്കിട ക്കിടയി ല്  ഉത്തമസ്ഥാനം 
തെ യാണ് ൈകക്കലാക്കിയിരി ത്. 

വാതേരാഗംെകാ  കഷ്ടെ  ഭട്ടത്തിരി ാട്, േരാഗശാന്തിക്ക്’ 
മത്സയ്ംെതാ കൂട്ടിെക്കാ തി  സമകാലീനനായ തു ത്ത് 
രാമാനുജചാര് രുപേദശി തനുസരിച് ഗുരുവാ  ര്   േക്ഷ ത്തില്  ഭജനം തുട കയും 
മത്സയ്ാവതാരം മുതല്  അവതാര കഥകേള ഭാഗവത െത്ത ആ ദി ് 
കീര്ത്തി  പാ കയും െച െവ ം അ ിെനയാണ് ഈ േ ാ ം 
നിര്മ്മിക്കെ ട്ടെത ം പഴമക്കാ ര്  പറയു . 

ചതുര്വിധാ ഭജേന്ത മാം ജനഃ സുകൃതിേനാഽര് ന 

ആര്േത്താ ജിജ്ഞാസുരര്ത്ഥാര്ത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതര്ഷഭ.    (ഗീത, vii-16) 

എ  ഭഗവത് വാകയ്ംതെ  മാണമായിക്കരുതിയായിരിക്കണം േരാഗാര്ത്തനായ 
അേദ്ദഹം ഭഗവത് ഭജനത്തി  മുതിര് തു. ഈശവ്രാനു ഹം േന തി  
കര്മ്മേയാഗം, ജ്ഞാനേയാഗം മുതലായവേയക്കാ   സുഗമവും വിശിഷ്ടവുമാണ് 
ഭ ിമാര്ഗെമ  അേദ്ദഹം െതളിയി .  മനഃേ ശംെകാ ം േരാഗപീഡയാ ം 
വലയു  സംസാരിക  ഈശവ്രാരാധനാവിഷയത്തി ല്  ഉേത്തജനം 
നല് കിെക്കാ ം ഇരുളട  ജീവിതസരണിയ ല്  ഒരു മാര്ഗദര്ശിയായും 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ വിശിഷ്ടമായ കൃതി എെ ം നിലനി ്കുകതെ  െച ം. 
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‘ആയുരാേരാഗയ് സൗഖയ്ം’ എ  പദത്താ ല്  സൂചിതമായ 1712210 എ  
കലിദിനസംഖയ്െകാണ്ട് എ.ഡി. 1588 ആം വര്ഷത്തിലാണ് ഈ കൃതി 
എഴുതിത്തീര് െത  നാരായണീയത്തിെന്റ അവസാന 
പദയ്ത്തില്നി ഹിക്കെ .  െച ത്തില്  സുഖേഭാഗേലാ പനായി 
കഴി ിരു  ഭട്ടതിരി ഇരുപതു വയ ി  േശഷമാണെ  
അക്ഷരാഭയ്ാസത്തി തെ  മുതിര് തു. 

ആജന്മസിദ്ധമായ വാസനബലവും അനുസതമായ യത്നശീലവുംെകാണ്ട് ഏ വും 
ചുരു ിയ കാലത്തി ില്  സം തഭാഷെയ കരതലമലകംേപാെല ൈകകാര് ം 
െച വാന്  ആ തിഭാസ  കഴി . വാതെരാഗംെകാണ്ട് ആേരാഗയ്ം 
തകര്  ബുദ്ധിയും മന ം മ ി, ഉത്സാഹം നശി  സന്ദര്ഭത്തിലാണ് 
നാരായണീയം എ  ഇ യും രസനിഷയ്ന്ദിയായ ഒരു മ രഫലം സാക്ഷാല്  

ീനാരായണമൂര്ത്തി  ഭട്ടപാദ ര്  കാ െവ ിരി െത  കാണുേ ാ   
ഭ ിേയാ  താദാത്മയ്ം ാപി  അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏകാ ത എ േമല്  
ശംസിക്കത്തക്കത  ! ഇടക്കിടക്ക് അസഹനീയമാംവണ്ണം അസഹയ്െ ത്തിയിരു  

േവദന തെന്റ ശരീരെത്ത ഓര്മ്മി ി കയും അ ിെന ഓേരാ ദശകാവസാനത്തി ം 
ഈശവ്രേനാ  സുഖേക്ക  മാ ിെക്കാ േക്കണെമ ് ാര്ത്ഥി തി  േചാദനം 
ന കയും െച ിരി . ഈ വിശിഷ്ട േ ാ മാല േകാര്ത്തിണ തിലിടി  
പലതവണ അേദ്ദഹത്തി  ഭഗവദ്ദര്ശനം ലഭി ി െണ്ട  കിംവദന്തി  ഇട ിട  
കാണു  ആേവശഭരിതവും, അതിസുന്ദര മായ േ ാക   സാക്ഷയ്ം 
വഹി .  രാസ ീഡാ, കാളിയമര്ദ്ദനം, േകശാദിപാദവര്ണ്ണനം എ ിവ ആ 
പണ്ഡിതവര് െന്റ ഭാവനാസ ത്തിേനയും രചനാസൗകുമാര് േത്തയും 
എ യര്ത്തിക്കാണി . 

നാരായണീയത്തി  പുറേമ ീപാദസപ്തതി എ  േ ാ രത്നവും 
ിയാസര് സവ്െമ  വയ്ാകരണ വും മാനേമേയാദയെമ  

മീമാംസാ വും ൗഢസുന്ദര ളായ ഒട്ടനവധി ബന്ധ ം 
സം തസാഹിതയ്ത്തി  ലഭി  അമൂലയ്സംഭാവനകളാണ്. ഭ നും 
വിര നുമായിരു  അേദ്ദഹം നെ  െച ത്തില്തെ  ഇ ത്തില്നി ം 
േവര്െപ  ജീവി വ െവ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമം മു ത്തലെവ ാെണ മാണ്  
ഐതിഹയ്ം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിക ക്ക് അവയര്ഹി  ചാരം 
ലഭി കാണു ി . 
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ഏതായാ ം സാക്ഷാല്  ീ ഭഗവാെന്റ അചിന്തയ് ളായ മഹിമാതിശയ െള 
വര്ണ്ണി  ഈ േ ാ രത്നത്തിെന്റ ചുര ചാരംെകാണ്ട ി ം ഭഗവത് 
സ്മരണേയാെടാ ി ്, സവ്യംസ്മാരകം നിര്മ്മി ി  ആ ഭട്ടപാദരുെട 
പാവനസ്മരണയും നീ നി ്കെട്ട എ ് ാര്ത്ഥി െകാണ്ട് ഈ വയ്ഖയ്നെത്ത 
സജ്ജനസമക്ഷം അവതരി ി െകാ .  

 

പാലക്കാ  

28-12-1956     വയ്ാഖയ്ാതാവ്. 
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|| ഓം നേമാ ഭഗവേത വാസുേദവായ || 

|| ഓം ീകൃഷ്ണായ പര ഹ്മേണ നമ: || 

ഥമ സ്കന്ധഃ 

ഥമം ദശകം  

Dashaka 1 - ഭഗന്മഹിമാനുവര്ണ്ണനം 
 

സാ ാനന്ദാവേബാധാത്മകമനുപമിതം കാലേദശാവധിഭയ്ാം 

നി മു ം നിതയ്മു ം നിഗമശതസഹേ ണ നിര്ഭാസയ്മാനം | 

അ ഷ്ടം ദൃഷ്ടമാേ  പുനരുരുപുരുഷാര്ത്ഥകം ഹ്മ തതവ്ം 

തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ് ഗുരുപവനപുേര ഹന്ത ഭാഗയ്ം ജനാനാം || 1 || 

നിതയ്വും പൂ ര്ണ്ണവുമായ ആനന്ദം, ജ്ഞാനം ഇവയാകു  സവ്രുപേത്താ കൂടിയതും 
ഉപമയി ാത്തതും കാലം, േദശം ഇവെയെക്കാ  അവധികേളാ  േവര്െപട്ടതും മായ 
തല്ക്കാര് ളായ  േദഹദിക   ഇവയില്നി  എ ം മു മായി തും അനവധി 
േവേദാപനിഷദവ്ാകയ് ളാ   അതയ്ധികം ാകശി ിക്കെ ട്ടതും ഷ്ടമ ാത്തതും 
ദര്ശിക്കെ ട്ട ക്ഷണത്തില്തെ  പരമപുരുഷാര്ത്ഥമായ  േമാക്ഷമായ 
സവ്രുപേത്താ കൂടിയതും പരമാര്ത്ഥമായി സ്ഥിതിെച തുമായ ഹ്മം എ  
യാെതാ േണ്ടാ അതുതെ യാണ് ഗുരുവായുപുരമാഹേക്ഷ ത്തില്  തയ്ക്ഷമായി 
വിള ത്. ജന െട ഭാഗയ്വിേശഷംതെ  ! 

ഏവംദുര്ലഭയ്വ നയ്പി സുലഭതയാ ഹസ്തലേബ്ധ യദനയ്ത് 

തനവ്ാ വാചാ ധിയാ വാ ഭജതി ബത ജന: ൈതവ േടയം | 

ഏേത താവദവ്യം തു സ്ഥിരതരമനസാ വിശവ്പീഡാപഹൈതയ് 
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നിേശ്ശഷാത്മാനേമനം ഗുരുപവനപുരാധീശേമവാ യാമ: || 2 || 

ഇ കാരം വളെര യസെ  മാ ം ലഭിക്കെ ടാവു  വ വാേണ ി ം വളെര 
ഏ ത്തില്  ക ി ല്  കിട്ടിയി ം കൂടി ജന    മ  േദവന്മാെര ശരീരംെകാേണ്ടാ, 
വാ െകാേണ്ടാ, ബുദ്ധിെകാേണ്ടാ േസവി  (ആ യി ) എ ത് 
േശാചനീയംതെ ; ഇതു ഷ്ടമായി  അവിേവകംതെ യാണ്; ഈ ǌ ളാകെട്ട 
സകല ദുഃഖ േടയും വിനാശത്തിനായി ഢചിത്തെത്താ കൂടി സര് ത്മകനായ ഈ 
ഗുരുവാ ര് പുരാധീശെനത്തെ  ആ യി . 

സതവ്ം യത്തത് പരാഭയ്ാമപരികലനേതാ നിര്മലം േതന താവത് 

ഭൂൈത ഭൂേത ിൈയേസ്ത വപുരിതി ബഹുശ: യേത വയ്ാസവാകയ്ം | 

തത് സവ്ച്ഛ്തവ്ാദയ്ദാച്ഛാദിത പരസുഖ ചിദ്ഗര്ഭ നിര്ഭാസരൂപം 

തസ്മിന്  ധനയ്ാ രമേന്ത തിമതിമധുേര സു േഹ വി േഹ േത || 3 || 

ഇതര ളായ രഹ േമാഗണ േളാ  ഇടകലരാത്തതുെകാണ്ട് പരിശുദ്ധമയിരി  
ആ സതവ്ഗുണം യെതാേ ാ അതുെകാ തെ  ഉണ്ടായി  പ ഭൂത ളാ ം 
പതിെനാ ി ിയ െകാ മാണു അ യുെട േകാമളവി ഹം 
രചിക്കെ ട്ടിരി ത് എ  േവദവയ്ാസ വചന   പുരാണ ളി ല്  പല 
സ്ഥല ളി ം േക ക്കെ . അതിനി ര്മ്മലമായിരി തു െകാണ്ട് 
മറ െ ടാത്തതായ ചിദാനന്ദരസം അന്ത ര്ഭാഗത്തി ല്  വഹി തും 
അക്കരണത്താല്തെ  കാശസവ്രുപവുമായ വി ഹം യെതാേ ാ െചവി ം 
മന ിനും അതയ്ാനന്ദം നല് തും എ ത്തി ല്  ഹിക്കെ ടാവു തുമായ 
അ യുെട ആ േമാഹനസവ്രുപത്തി ല്  സുകൃതംെച  വ ര്  രമി . 

നിഷ്കേമ്പ നിതയ്പൂര്േണ്ണ  നിരവധിപരമാനന്ദപീയൂഷരൂേപ 

നിര്ലീനാേനകമു ാവലിസുഭഗതേമ നിര്മല ഹ്മസിന്ധൗ | 

കേ ാേലാ ാസതുലയ്ം ഖലു വിമലതരം സതവ്മാഹുസ്തദാത്മാ 

കസ്മാേന്നാ നിഷ്കലസ്തവ്ം സകല ഇതി വചസ്തവ്ത്കലാേസവ്വ ഭൂമ ന്   || 4 || 
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അച ലവും എ ം നിറ ിരി തും അവധിയി ാത്ത പരമാനന്ദാമൃതരസമാകു  
സവ്രുപേത്താ കൂടിയതും ഉ ില്  ഒളി കിട  മു ക െട (ഉ ില്  
ലയി ിരി  മു ന്മാരുെട) സമൂഹത്താ ല്  അതിമേനാഹരവുമായ 
നി ര്മ്മലമായിരി  ഹ്മമാകു  സമു ത്തി ല്  പരിശുദ്ധമായ സതവ്ം എ  ഗുണം 
തിരമാലയുെട ലീലവിലാസത്തി  തുലയ്മായി തു തെ യാണ് എ ് 
പൂ ര് ചാ ര് ന്മാ ര്  പറയു ; അ കാരമു  ശുദ്ധ സതവ് സവ്രുപിയായ അ ് 
എ െകാണ്ട് നി ളനായി ഭവി ി  (തീര് യായും നി ള തെ ) 
പരിപൂര്ണ്ണ യ ഭഗവാ    ! സകള   (അപരിപൂ ര്ണ്ണ  ന്    ) എ  വചനം അ യുെട 
അംശ ളില്തെ യാണ് േയാഗിക്കെ ത്. 

നിര്വയ്ാപാേരാപി നിഷ്കാരണമജ ഭജേസ യത് ിയാമീക്ഷണാഖയ്ാം 

േതൈനേവാേദതി ലീനാ കൃതിരസതിക ാഽപി ക ാദികാേല| 

തസയ്ാ: സംശുദ്ധമംശം കമപി തമതിേരാധായകം സതവ്രൂപം 

സ തവ്ം ധൃതവ്ാ ദധാസി സവ്മഹിമ വിഭവാകുണ്ഠ ൈവകുണ്ഠ രൂപം || 5 || 

ഉ പത്തിനാശരഹിതനായ േഹ ഭഗവ   ! അ ് യാെതാരു ിയയും 
ഇ ാത്തനവാനിയിരു ി ം സൃഷ്ടിയുെട ആരാംഭകാലത്തില്  യാെതാരു 
കാരണവുമി ാത ഈക്ഷണം (മായേ രണം) എ  പറയെ  വൃത്തിെയ 
സവ്ീകരി  എ  അെതാ െകാ തെ  അ യി ല്  ലയി ിരി  മായ 
സ്ഥിതിെച ാത്തതുേപാെല േതാ താേണ ി ം വയ് മായി ഭവി .  തെന്റ 
മഹിമയുെട ൈവഭവംെകാണ്ട് തടയെ ടാത്ത ചിഛ ിേയാ കൂടിയ ജാഗരുകനായ 
ഭഗവ   ! അ കാരം മായേ രകനായ അ ് ഒ ിേനയും മറ ാത്തതും പരിശുദ്ധവും 
സതവ്ഗുണാത്മകവുമായ മു   പറയെ ട്ട ആ മായയുെട നിര് ചി വാ   
കഴിയാത്തതായ ഒരു അംശെത്ത സവ്ീകരി ിട്ട് ദിവയ്േകാമളമായ അ യുെട 
സവ്രുപെത്ത ധരി . 

തേത്ത തയ് ധാരാധരലളിതകളായാവലീേകളികാരം 

ലാവണയ്ൈസയ്കസാരം സുകൃതിജനദൃശാം പൂര്ണ്ണപുണയ്ാവതാരം | 

ലക്ഷ്മീനിശ്ശങ്കലീലാനിലയനമമൃതസയ്ന്ദസേന്ദാഹമന്ത: 
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സിഞ്ചത് സഞ്ചിന്തകാനാം വപുരനുകലേയ മാരുതാഗാരനാഥ || 6 || 

ഗുരുവായുര്പുേരശ! പുതിയ കാ ര് കിെല േപാെല രമയ്വും കായ  മലര്നിരയുെട 
ലീലാവിലാസെത്ത െച തും സൗന്ദര് ത്തിെന്റ പരമസാരാംശമായിരി തും 
പുണയ്ംെച വരുെട ക ക ക്ക് പുണയ് െട പരിപൂര്ണ്ണവതാരമായി തും 
ല ീേദവിക്ക് ശ കുടാെത കളിയാ തിനു  േകളീ ഹമായി തും നി േയാ കുടി 
ധയ്ാനി വരുെട ദയത്തില്  ഹ്മാനന്ദമായ അമൃതധാരെയ വര്ഷി തുമായ 
അ യുെട ആ മംഗളവി ഹെത്ത ǌാ   ഇടവിടാെത ധയ്ാനി . 

കഷ്ടാ േത സൃഷ്ടിേചഷ്ടാ ബഹുതരഭവേഖദാവഹാ ജീവഭാജാ- 

മിേതയ്വം പൂരവ്മാേലാചിതമജിത മയാ ൈനവമദയ്ാഭിജാേന| 

േനാേചജ്ജീവാ: കഥം വാ മധുരതരമിദം തവ്ദവ്പുശ്ചി സാര് ം 

േനൈ : േ ാൈ ശ്ച പീതവ്ാ പരമരസസുധാ േഭാധിപൂേര രേമരന്  I|7|| 

മായയാല്  ജയിക്കെ ടാത്ത േഹ ഭഗവ   ! ജീവിക ക്ക് പലതരത്തി  
സംസാരദുഃഖ െള ഉണ്ടാ  അ യുെട സൃഷ്ടിയാകു  വൃത്തി വളെര 
കഠിനമായി താണ് എ ി കാരം എ ാല്  മു ് വിചാരിക്കെ ട്ടിരി .  
ഇേ ാഴാവെട്ട അ കാരം ǌാന്  വിചാരി ി . അ കാരം അ ് 
സൃഷ്ടിെച ിരു ി ി ല്  ജീവിക   ചിദാനന്ദരസാമൃതംെകാണ്ട് ആര് വും 
അതിമേനാഹരവുമായ ഈ അ യുെട ദിവയ്ശരീരം ക ക െകാ ം 
െചവികെളെകാ ം പാനംെച ിട്ട് പരമാനന്ദസാമൃതാ ിയില്  എ ിെന 
രമി വാനിടയാകും? 

ന ാണാം സന്നിധേത്ത സതതമപി പുരൈസ്തരനഭയ്ര്ത്ഥിതാന - 

പയ്ര്ത്ഥാന്  കാമാനജ ം വിതരതി പരമാനന്ദസാ ാം ഗതിം ച | 

ഇത്ഥം നിേശ്ശഷലേഭയ്ാ നിരവധികഫല: പാരിജാേതാ ഹേര തവ്ം 

ം തം ശ വാടീ മമഭിലഷതി വയ്ര്ത്ഥമര്ത്ഥി േജാഽയം || 8 || 
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േകവലം നമസ്കാരംെകാ  വണ വരുെട മു ില്കൂടി എ ാ േപാഴും 
തയ്ക്ഷമാകു ; അവരാല്  അേപക്ഷിക്കെ ടാെതതെ  അഭീഷ്ട ളായ 

പുരുഷാര്ത്ഥ െള ഇടവിടാെത െപാഴി  (നല് ) പരമാനന്ദസാ മായ 
ഗതിേയയും (േമാക്ഷേത്തയും) നല് . ഹേര! സാക്ഷാല്  ക കവൃക്ഷമായ അ ് 
ഇ കാരം സകലരാ ം ലഭിക്കെ ടാവു വന്  അതിരി ാത്ത ഫലേത്താ കൂടിയവ   ; 
ഈ യാചകസംഘം ഇ െന്റ പു വാടിയി െണ്ട  പറയു  ആ നി ാരമായ 
ക കവൃക്ഷെത്ത വൃഥാവില്  ആ ഹി . 

കാരുണയ്ാത്കാമമനയ്ം ദദതി ഖലു പേര സവ്ാത്മദസ്തവ്ം വിേശഷാത്-  

ഐശവ്രയ്ാദീശേതഽേനയ് ജഗതി പരജേന സവ്ാത്മേനാഽപീശവ്രസ്തവ്ം  

തവ് ൈച്ചരാരമന്തി തിപദമധുേര േചതനാ: സ്ഫീതഭാഗയ്ാഃ - 

തവ്ം ചാത്മാരാമ ഏേവതയ്തുലഗുണഗണാധാര ശൗേര നമേസ്ത || 9 || 

മ  േദവന്മാര്  ഭ വാത്സലയ്ത്താ ല്  േമാക്ഷം ഒഴി ് മ  അഭീക്ഷ്ട െള 
മാ മാണേ ാ നല് ത്. അ ാവെട്ട വാത്സലയ്വിേശഷത്താല്  തെന്റ 
ആത്മാവിെനേ ാ ം െകാ വനാകു . മ  േദവന്മാര്  അണിമ തുട ിയ 
അൈഷ്ടശവ്ര് ം േഹതുവായിട്ട് േലാകത്തില്  ത െള ഒഴി ് മ വെര മാ ം 
ഭരി .  നിന്തിരുവടി സവ്ന്തം ആത്മാവിനുേപാ ം അധീശനാണ്. വര്ദ്ധി  
ഭാഗയ്േത്താ കൂടിയ ജീവികള്  അ േന്താ ം അതയ്ാനന്ദെത്ത നല്  അ യി ല്  
അതയ്ധികം രമി .  നിന്തിരുവടി ത ില്  തെ  രമി വനാണേ ാ; ഇ കാരം 
സകല ഗുണ ം ആ യഭൂതനായിരി  േഹ രേസനാത്മജ! അ ് 
നമസ്മാരം. 

ഐശവ്രയ്ം ശങ്കരാദീശവ്രവിനിയമനം വിശവ്േതേജാഹരാണാം 

േതജസ്സംഹാരി വീരയ്ം വിമലമപി യേശാ നി ൈഹേശ്ചാപഗീതം  

അംഗസംഗാ  സദാ ീരഖിലവിദസി ന കവ്ാപി േത സംഗവാര്ത്താ 

തദവ്ാതാഗാരവാസിന്  മുരഹര ഭഗവച്ഛബ്ദമുഖയ്ാ േയാഽസി || 10 || 
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േഹ മുരഹേര! അ യുെട ഭാവം ശ ര   തുട ിയ ഈശവ്രന്മാേരയും 
അവരവരുെട വൃത്തികളില്  നിയമി ത്; അ യുെട േതജ ് സകലരുെട 
േതജ ിേനയും ഹരി  ഹ്മാദി േദവന്മാരുെട േതജ ിേനയും സംഹരി തി ് 
കഴിവു ത്; അ യുെട നിര്മ്മലമായിരി  യശ ാവേട്ട വിര ന്മാരാല്കൂടി 
വര്ണ്ണി ് ഗാനംെച െ ട്ടത്; സൗഭാഗയ് ദായിനിയായ ീേദവി എ ാ േപാഴും 
നിന്തിരുവടിയുെട അംഗെത്ത ആ യി ംെകാണ്ടിരി  അവി ് സര് വും 
അറിയു വനാകു . അേ ് ഒരിട ം സംഗമുെണ്ട  വര്ത്തമാനേമ ഇ . 
അതുെകാണ്ട് ഗുരുവാ രില്  വസി രു  േദവ ! നിന്തിരുവടി ഭഗവാ   എ  
ശ ത്തിെന്റ മുഖയ്ാ യമായി ഭവി . 

ഭഗവന്മഹിമാനുവര്ണ്ണനം നാമ ഥമം ദശകം സമാപ്തം. 
ഗ്ദ്ധരാ വൃത്തം - ലക്ഷണം - ഏേഴഴായ് മു ഖണ്ഡം മരഭനയയം ഗ്ദ്ധരാവൃത്തമാകും. 
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Dashaka 2 - ഭഗവ പവര്ണ്ണനം 
 

സൂരയ് ര്ദ്ധികിരീടമൂര്ദ്ധവ്തിലകേ ാദ്ഭാസി ഫാലാന്തരം  

കാരുണയ്ാകുലേന മാര് ഹസിേതാ ാസം സുനാസാപുടം |  

ഗേണ്ഡാദയ്ന്മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കേണ്ഠാജവ്ലത്കൗ ഭം  

തവ് പം വനമാലയ്ഹാരപടല ീവത്സദീ ം ഭേജ || 1 ||  

സുര് െ തിെരാളിയാര്  കിരീടേത്താ കൂടിയതും േഗാപി റിയാ ല്  അതയ്ധികം 
േശാഭി  െന ിത്തടേത്താ കൂടിയതും കൃപാവിവശ ളായ ക കേളാ കൂടിയതും 
േ മാര് മായ മന്ദസ്മിതംെകാ സി തും േചേതാഹരമായ 
നാസികേയാ കൂടിയതും കവി ത്തട ളി ല്  വിലസു  മകരമത്സയ്ാകൃതിയി  
കുണ്ഡലദവ്യേത്താ കൂടിയതും കണ്ഠേദശത്തില്  േശാഭി  
കൗ ഭമണിേയാ കൂടിയതും വനമാല,മു മാലക  , ീവത്സചി ം ഇവയാല്  
അതയ്ധികം േശാഭി തുമായ അ യുെട േമാഹനരുപെത്ത ǌാ   ഭജി . 

േകയൂരാംഗദ കങ്കേണാത്തമ മഹാരത്നാംഗുലീയാങ്കിത- 

ീമദ്ബാഹു ചതുഷ്കസംഗത ഗദാശംഖാരിപേങ്കരുഹാം | 

കാഞ്ചിത് കാഞ്ചനകാഞ്ചിലാഞ്ച്ഛിതലസത്പീതാംബരാലംബിനീം- 

ആലംേബ വിമലാംബുജദ തിപദാം മൂര്ത്തിം തവാര്ത്തിച്ഛി ം || 2 || 

േതാ വളക  , ൈകെക്കട്ട്, േ മായ ൈകവളക  , വിലയുയര്  രത്നക്ക ല്  പതി  
േമാതിര   ഇവയാലടയാളെ ട്ട തൃൈക്കക   നാലി ം േചര്ക്കെ ട്ടിരി  ഗദ, 
ശംഖം, ച ം, പ മം ഇവേയാ കൂടിയതും െപാ ര ാ   െകാണ്ടടയാളെ ട്ടാതും 
ഒളി ി  മ ടയാട ചാര്ത്തിയതും നി ര്മ്മലമായ താമര വിെന്റ കാന്തിേത  
തൃക്കാലടികേളാ കൂടിയതും ദുഃഖ െളെയ ാം നശി ി തും നിര് ചി വാ   
സാധിക്കാത്തതും ആയ നിന്തിരുവടിയുെട ദിവയ്രൂപെത്ത ǌാ   ആ യി . 

യത്ത്ൈ േലാകയ്മഹീയേസാഽപി മഹിതം സേമ്മാഹനം േമാഹനാത്  
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കാന്തം കാന്തിനിധാനേതാഽപി മധുരം മാധുരയ്ധുരയ്ാദപി |  

സൗന്ദേരയ്ാത്തരേതാഽപി സുന്ദരതരം തവ് പമാശ്ചരയ്േതാഽ-  

പയ്ാശ്ചരയ്ം ഭുവേന ന കസയ് കുതുകം പുഷ്ണാതി വിേഷ്ണാ വിേഭാ || 3 ||  

ഭുവായിരി  േഹ കൃഷ്ണഭഗവ   ! മൂ േലാക ളി ംെവ  
േ മായിരി തിേനക്കാ   ഉല്കൃഷ്ടവും മേനാഹരമായിരി തിേനക്കാ   
അതിമേനാഹരമായിരി തും, േശാഭ ിരി ിടമായിരി തിേനക്കാ   
അതിേശാഭനവും, മാ ര് െമ  ഗുണവിേശഷം പൂര്ണ്ണമായിരി  വ വിേനക്കാ   
അതിമ രവും, സൗന്ദര് ത്തി ല്  മിക നില്  വ വിേനക്കാ   അതിസുന്ദരവും, 
ആ ര് കരമായിരി തിേനക്കാ   അതയ്ാ ര് കരമായിരി  യാെതാരു 
അ യുെട ദിവയ്രൂപം േലാകത്തില്  ആ ര്ക്കാണ് കൗതുകം വളര്ത്താതിരി ക! 

തത്താദൃങ്മധുരാത്മകം തവ വപു: സം ാപയ് സംപന്മയീ  

സാ േദവീ പരേമാ കാ ചിരതരം നാേസ്ത സവ്ഭക്േതഷവ്പി |  

േതനാസയ്ാ ബത കഷ്ടമച ത വിേഭാ തവ് പമാേനാജ്ഞക - 

േ മൈസ്ഥരയ്മയാദചാപലബലാത്   ചാപലയ്വാര്േത്താദഭൂത് || 4 ||  

സ ത്സവ്രുപിണിയായ ആ ീേദവി ഒ ിേനാ ം ഉപമി വാന്  സാധിക്കാത്തതും 
മാ ര് പരിപൂര്ണ്ണവും ആയ അ യുെട വക്ഷസ്ഥലെത്ത ാപി ിട്ട് അതയ്ധികം 
അനുര യായിട്ട് തെന്റ ഭ ന്മാരില്േപാ ം അധികകാലം സ്ഥിതിെച ി ; 
അതിനാല്  അേ  നാശരഹിതനായ ഭഗവ  ! അ യുെട രുപസൗഭാഗയ്ത്തി  
അനുരാഗത്തിെന്റ സ്ഥിരതയാകു  ചാപലയ്മി ാ  േഹതുവായിട്ട് ഇവ ക്ക്  
ചാപലയ്മുെണ്ട  ദുഷ്കീര്ത്തി ഉളവായി വലിയ കഷ്ടംതെ  ! 

ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകഹൃൈതേവയം പേരഷവ്സ്ഥിേര-  

തയ്സ്മിന്നനയ്ദപി മാണമധുനാ വക്ഷയ്ാമി ലക്ഷ്മീപേത |  

േയ തവ്ദ്ധയ്ാനഗുണാനുകീര്ത്തനരസാസ ാ ഹി ഭ ാ ജനാഃ  
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േതേഷവ്ഷാ വസതി സ്ഥിൈരവ ദയിത സ്താവദത്താദരാ || 5 ||  

അേ  ല ീവ ഭ! ഈ ീേദവി അ യുെട ലാവണയ്തിശയത്താല്  
കവ ര്െ ക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവളായതുെകാ തെ യാണ് അനയ്ന്മാരി ല്  
സ്ഥിരതയി ാത്തവളായിത്തീര് ത് എ  ഈ സംഗതിയി ല്   ഇേ ാ   േവെറാരു 
ാമാണവുംകൂടി ǌാ   പറായാം; യാെതാരു ഭ ജന   അ െയ 

ധയ്ാനി തി ം അ യുെട ഗുണഗണ െള കീര്ത്തി തി ം ഉ  
രസാനുഭൂതിയില്  മുഴുകിയവരായിരി േവാ അവരി ല്  ഇവ   പതിെയപ ി െച  

തികളില്  ആദരേവാ കൂടിയവളായിട്ട് സ്ഥിരമായി തെ  വസി ണ്ടേ ാ. 

ഏവംഭൂത  മേനാജ്ഞതാ നവസുധാനിഷയ്ന്ദസേന്ദാഹനം  

തവ് പം പരചി സായനമയം േചേതാഹരം ശൃണവ്താം |  

സദയ്: േ രയേത മതിം മദയേത േരാമാഞ്ചയതയ്ംഗകം  

വയ്ാസിഞ്ചതയ്പി ശീതവാ വിസൈരരാനന്ദമൂ ര്േഛാദ്ഭൈവ: || 6 ||  

ഇ കാരമു  സൗഭാഗയ്മാകു  പുതിയ അമൃതധാരെയ വര്ഷി തും ഉല്കൃഷ്ടമായ 
ഹ്മാനന്ദമയവും മേനാഹരവുമായ അ യുെട ദിവയ്രൂപം അ യുെട കഥാ വണം 

െച വരുെട മന ിെന ഉടെനതെ  ഇളക്കിത്തീര് ; 
ആനന്ദപരവശമാക്കിത്തീര് ; ശരീരെത്ത പുളകം െകാ ി കയും 
പരമാനന്ദത്തിെന്റ ആധികയ്ംെകാ ണ്ടായ തണുത്ത ആ ധാരകളാല്  ന ായി 
നന കയും െച . 

ഏവംഭൂതതയാ ഹി ഭ യ്ഭിഹിേതാ േയാഗസ്സ േയാഗദവ്യാത്  

കര്മ്മജ്ഞാനമയാത് ഭൃേശാത്തമതേരാ േയാഗീശവ്ൈരര്ഗീയേത |  

സൗന്ദൈരയ്കരസാത്മേക തവ്യി ഖലു േ മ കര്ഷാത്മികാ  

ഭ ിര്നി മേമവ വിശവ്പുരുൈഷരല്ഭയ്ാ രമാവ ഭ || 7 ||  

ഭ ി എ  പറയെ  ആ േയാഗം (േമാക്ഷാപായം) 
മു പറയെ ട്ട കാരമാകയാലാണേ ാ കര്മ്മരുപം, ജ്ഞാനരുപം എ  ര  
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േമാക്ഷാപായ െളക്കാ ം ഏ വും ഉത്തമമായെത  േയാഗീശവ്രന്മാരാല്  
െകാണ്ടാടെ തു. അേ  ലക്ഷീപേത! സൗന്ദ ര് മൂര്ത്തിയായ അ യി ല്  
േ മാതിശയമാകു  രുപേത്താ കുടിയ ഭ ി സകല ജന ളാ ം യാെതാരു 
യാസവും കൂടാെതതെ  ലഭിക്കെ ടാവു താണേ ാ. 

നിഷ്കാമം നിയതസവ്ധര്മചരണം യത് കര്മ്മേയാഗാഭിധം  

ത േരതയ്ഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാേനാപലഭയ്ം പുന: | 

തത്തവ്വയ് തയാ സുദുര്ഗമതരം ചിത്തസയ് തസ്മാദവ്ിേഭാ  

തവ്ത്േ മാത്മകഭ ിേരവ സതതം സവ്ാദീയസീ േ യസീ || 8||  

കര്മ്മേയാഗം എ  പറയെ തും ഫേല കുടാെത ൈനമിത്തികം എ ി ിെന 
(വ ര്ണ്ണാ മവിഹിതമായ) സവ്ധര്മ്മാനു ാനം യാെതാെ ാ, അത് കാലാന്തരത്താല്  
മാ ം ൈകവരവു  ഫലേത്താ കൂടിയതാകു ; പി ീട് ഉപനിഷ കെള 
സംബന്ധി  ഹ്മജ്ഞാനംെകാണ്ട് ാപിക്കത്തക്കത് യാെതാെ ാ അതാവെട്ട 
അനുഭവരുപത്തില്  ഹി വാന്  കഴിയാത്തത് എ തിനാ ല്  മന ി ് 
ാപി വാ   വളെര ായസമു താണ് അേ  ഈശ! അതുെകാണ്ട് അ യി  

േ മസവ്രുപയായ ഭ ിതെ യാണ് എേ ാഴും ന േപാെല ആസവ്ദിക്കത്തക്കതും 
േ യസ്കരവുമായിരി ത്. 

അതയ്ായാസകരാണി കര്മ്മപടലാനയ്ാചരയ് നിര് ന്മലാഃ 

േബാേധ ഭ ിപേഥഽഥവാഽപ ചിതതാമായാന്തി കിം താവതാ |  

ിഷ്ടവ്ാ തര്കപേഥ പരം തവ വപുര് ഹ്മാഖയ്മേനയ് പുന-  

ചിത്താര് തവ്മൃേത വിചിന്തയ് ബഹുഭിസ്സിദ്ധയ്ന്തി ജന്മാന്തൈര: || 9 ||  

ഏ വും േ ശകര ളായ കര്മ്മസമൂഹ െള അനു ി ിട്ട് േദാഷ ാെള ാം നശി ് 
ചിത്തശുദ്ധി വ ി  േയാഗിക   ജ്ഞാനേയാഗത്തിേലാ അതെ ി ല്  
ഭ ിമാര് ത്തില്തേ േയാ അധികാരികളായിത്തീരു . അ യുംെകാണ്ട് എ  
ഫലം? മ ചിലരാവെട്ട േവദാന്തമാര് ത്തി ല്  കിട ് കഷ്ടെ ട്ടിട്ട് മന ി  
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ശുദ്ധിവരാെത ഹ്മെമ  േപേരാ കൂടിയ അ യുെട നിര്ഗുണസവ്രുപെത്ത ധയ്ാനി ് 
അേനകം ജന്മാന്തര െളെക്കാണ്ട് േമാക്ഷഫലെത്ത സാധി . 

തവ്ദ്ഭ ി  കഥാരസാമൃതഝരീനി മജ്ജേനന സവ്യം  

സിദ്ധയ്ന്തീ വിമല േബാധപദവീമേ ശതസ്തനവ്തീ |  

സദയ്സ്സിദ്ധികരീ ജയതയ്യി വിേഭാ ൈസവാ  േമ തവ്ത്പദ- 

േ മ ൗഢിരസാര് താ തതരം വാതാലയാധീശവ്ര || 10 || 

ഭഗവത് കഥാരസമാകു  അമൃത വാഹത്തില്  മുഴുകുകനിമിത്തം ത ത്താന്  
ൈകവരു തും നിര്മ്മലമായ ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉല്കൃഷ്ടസ്ഥാനെത്ത യാെതാരു 
യാസവും കൂടാെത െവളിെ ത്തിത്തരു തും ആയ അ യുെട ഭ ിെയാ  

മാ ം ഉടനടി ൈകവലയ്െത്ത നല് തായിട്ട് ഉല്ക്കര്ഷേത്താെട വര്ത്തി . 
അ െയാ ഭുവായിരി  ഗുരുവാ ര്  പുേരശ! എനിക്ക് അ യുെട 
െപാല്താരടിയി  േ മതിശയമാകു  രസംെകാണ്ട് കു ര്മ ലഭി ക എ  ആ 
അവസ്ഥതെ  അതിേവഗത്തില്  സംഭവിേക്കണേമ! 

ഭഗവത് രൂപവര്ണ്ണനം നാമ ദവ്ീതീയം ദശകം സമാപ്തം. 

ആദിതഃ േ ാകാഃ 20- വൃത്തം - ശാര്ദൂലവി ീഢിതം - ലക്ഷണം - പ ണ്ടാല്  മസജം 
സതംതഗുരുവും ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
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Dashaka 3 - ഭ സവ്രുപവര്ണ്ണനം. 
പഠേന്താ നാമാനി മദഭരസിന്ധൗ നിപതിതാ: 

സ്മരേന്താ രൂപം േത വരദ കഥയേന്താ ഗുണകഥാ: | 

ചരേന്താ േയ ഭ ാസ്തവ്യി ഖലു രമേന്ത പരമമൂ- 

നഹം ധനയ്ാ ന്  മേനയ് സമധിഗതസര് ാഭിലഷിതാ ന്     || 1 || 

േഹ അഭീഷ്ട ദാ ! നിന്തിരുവടിയുെട തിരുനാമ െള കീര്ത്തനം െച ് 
നിന്തിരുവടിയുെട ദിവയ്രൂപെത്ത ധയ്ാനി ് പരമാനന്ദാംേഭാദിയില്  മുഴുകി അ യുെട 
ഗുണവിേശഷ െള കീര്ത്തി വരായി യേഥഷ്ടം സ രി വരായ യാെതാരു 
ഭ ന്മാര്  അ യി ല്തെ  രമി േവാ സകല അഭീഷ്ട േളയും കരസ്ഥമാക്കിയ 
ഇവെര ǌാ   പരമഭാഗയ്വാന്മാരായി കരുതു .  

ഗദ ിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണേസവാരസഭേരഽ- 

പയ്നാസ ം ചിത്തം ഭവതി ബത വിേഷ്ണാ കുരു ദയാം | 

ഭവത്പാദാംേഭാജസ്മരണരസിേകാ നാമനിവഹാ- 

നഹം ഗായം ഗായം കുഹചന വിവത്സയ്ാമി വിജേന || 2 || 

ആധിെകാ ം വയ്ാധിെകാ ം കഷ്ടെ തും ദീനദശെയ ാപി ിരി തുമായ 
എെന്റ മന ് നിന്തിരുവടിയുെട പാദശു ഷയാകു  സുഖാതിശയത്തില്േപാ ം 
ഉറ നി ്കുവാ   കഴിവി ാത്തതായി ഭവി ിരി വേ ാ! സര്േ ശവ്ര ! എ ില്  
കനി രുളിയാ ം, ǌാ   അ യുെട തൃ ാദപത്മ െള സ്മരി തി ല്    
ഉല്സുകനായിട്ട് തിരുനാമ െള വീ ം വീ ം സ ീര്ത്തനംെച െകാണ്ട് 
ഏെത ി െമാരു വിജന േദശത്ത് െച  വസി െകാ ാം. 

കൃപാ േത ജാതാ േചത്കിമിവ ന ഹി ലഭയ്ം തനുഭൃതാം 

മദീയേ ശൗഘ ശമനദശാ നാമ കിയതീ | 

ന േക േക േലാേകഽസ്മിന്നനിശമയി േശാകാഭിരഹിതാഃ 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 3 22

ഭവദ്ഭ ാ മു ാ: സുഖഗതിമസ ാ വിദധേത || 3 || 

നി ിരുവടിയുെട കാരുണയ്ം ഉണ്ടവു പക്ഷം ശരീര ക്ക് എെന്താ തെ യാണ് 
ലഭിക്കാത്തതായു ത്? എെന്റ അരിഷ്ട െളെയ ാം നശി ി ക എ ത് എ  
നി ാരം ! സവ്ാമി   ! ഈ േലാകത്തില്  അ യുെട എ െയ  ഭ ന്മാര്  എേ ാഴും 
യാെതാരുവിധത്തി  ദുഃഖവുംകൂടാെത ജീവ ന്മാരായി യെതാ ി ം 
ആസ ിയി ാത്തവരായി ൈസവ്രസ ാരം െച ി  ? 

മുനി ൗഢാ രൂഢാ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതേയാ 

ഭവത്പാദാ േഭാജസ്മരണവിരുേജാ നാരദമുഖാ:  

ചരന്തീശ ൈസവ്രം സതതപരിനി ഭാതപരചിത് - 

സദാനന്ദാൈദവ്ത സരപരിമഗ്നാ: കിമപരം || 4 || 

നാഥ! േലാകത്തില്  സു സിദ്ധന്മാരായിത്തീ ര് ിവരും മ വര്ക്കറിവാ   
കഴിവി ാത്ത മേനാഗതേത്താ കൂടിയവരും അ യുെട പാദപ ജ െള 
സ്മരി െകാണ്ടിരിക്കനിമിത്തം നീ ിെ ായ ദുഃഖ േളാ കൂടിയവരുമായ നാരദ   
മുതലായവരായ മുനിേ ന്മാര്  എേ ാഴുെമവിേടയും സരി െകാണ്ടിരി  
സ ിദാനന്ദാത്മകമായ അൈദവ്ത വാഹത്തില്  മുഴുകിയവരായി നിര്ബാധം 
സ രി ; േവെറ എന്താണ് സാധിേക്കണ്ടതായി ത്? 

ഭവദ്ഭ ിഃ   സ്ഫീതാ ഭവതു മമ ൈസവ ശമേയ- 

ദേശഷേ ശൗഘം ന ഖലു ഹൃദി സേന്ദഹകണികാ |  

ന േചദവ്യ്ാസേസയ്ാ ിസ്തവ ച വചനം ൈനഗമവേചാ 

ഭേവന്മിഥയ്ാ രഥയ്ാപുരുഷവചന ായമഖിലം || 5 || 

എനിക്ക് അ േയാ  ഭ ി വ ര്ദ്ധി തായിഭവിേക്കണേമ ! അതു തെ യാണ് 
എ ാ ദുഃഖ േളയും േവേരാെട നശി ി ത് എ തി ് എെന്റ മന ി ല്  സംശയം 
ഒരു ലവേലശെമ ി ം ഇ തെ ; അ ിെനയെ ില്  േവദവയ്ാസവചനവും 
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നിന്തിരുവടിയുെട ഉപേദശവും (ഗീതയും) ഉപനിഷദവ്ാകയ് ം എ ാം ഒരുേപാെല 
െതരുവില്  തിരിയു  മുഢന്മാരുെട വാ കെള േപാെല അസതയ്മായി ഭവി മെ ാ. 

ഭവദ്ഭ ിസ്താവത് മുഖമധുരാ തവ്ത് ഗുണരസാത് 

കിമപയ്ാരൂഢാ േചദഖിലപരിതാപ ശമനീ | 

പുനശ്ചാേന്ത സവ്ാേന്ത വിമലപരിേബാേധാദയമില- 

ന്മഹാനന്ദാൈദവ്തം ദിശതി കിമത: ാര്ത്ഥയ്മപരം || 6 || 

നിന്തിരുവടിയി  ഭ ിയാവെട്ട അ യുെട ഗുണ െള േക കയും സ്മരി കയും 
െച േ ാ വു   രസസമൃദ്ധിയില്  ആരംഭത്തില്  മ ഭുരമായിരി തും അ ം 
വര്ദ്ധി ാല്  സര്േ ാല്ക്കര്ഷമായി സകലസന്താപ േളയും നശി ി തും പി ീട് 
പരിണാമത്തില്  ദയത്തി ല്  അതി നിര്മ്മലമായ ജ്ഞാേനാദാേത്താ കൂടിയ 
പരമാനന്ദത്തില്നി ം അേദദമായ അവസ്ഥെയ നല് തും ആകു ; 
ഇതി േമല്  േവെറ ാര്ത്ഥിക്കത്തക്കത് എന്താണ്?  

വിധൂയ േ ശാേന്മ കുരു ചരണയുഗ്മം ധൃതരസം 

ഭവത്േക്ഷ ാപ്തൗ കരമപി ച േത പൂജനവിധൗ | 

ഭവ ര്ത്തയ്ാേലാേക നയനമഥ േത പാദതുളസീ- 

പരി ാേണ ാണം വണമപി േത ചാരുചരിേത || 7 || 

എെന്റ ദുഃഖ െള അക ി കാലിണെയ നിന്തിരുവടിയുെട േക്ഷ ത്തിെല തി ം 
ൈകകെള അ യുെട അര് നാവിധിയി ം അതുേപാെല േന െള അ യുെട 
േമാഹന വി ഹെത്ത ദര്ശി തി ം നാസികെയ അവിടെത്ത തൃ ാദ ളി ല്  
അര് ിക്കെ  തുളസീപരിമളെത്ത ആ ഃണം െച തി ം െചവിെയ 
നി ിരുവടി െട ദിവയ്ചരിതത്തി ം കൗതുകേത്താ കൂടിയതാക്കിെ േ ണെമ. 

ഭൂതാധിവയ്ാധി സഭചലിേത മാമകഹൃദി 

തവ്ദീയം ത പം പരമസുഖചി പമുദിയാത് | 
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ഉദഞ്ചേ ാമാേഞ്ചാ ഗലിതബഹുഹര്ഷാ നിവേഹാ 

യഥാ വിസ്മരയ്ാസം ദുരുപശമപീഡാപരിഭവാന്  || 8 || 

ǌാ   േകാ മയിര്െക്കാ വനായി െപാഴിയു  സേന്താഷബാ ധരകളണി ് 
ശമി ി വാ   സാധിക്കാത്ത േരാഗപീഡകെള യാെതാരു വിധത്തി ല്  തീെര മറ േമാ 
ആ വിധത്തില്  അധികരി  ആധികളാ ം, വയ്ാധികളാ ം വയ്ാകുലമാക്കെ ട്ടിരി  
എെന്റ ദയത്തില്  പരമാനന്ദ രസസവ്രുപമായ അ യുെട ആ ദിവയ്രുപം 
ാകാശിേക്കണേമ. 

മരുദ്േഗഹാധീശ തവ്യി ഖലു പരാേഞ്ചാഽപി സുഖിേനാ 

ഭവേത്സ്നഹീ േസാഽഹം സുബഹു പരിതേപയ് ച കിമിദം | 

അകീര്ത്തിേസ്ത മാ ഭൂദവ്രദ ഗദഭാരം ശമയന്  

ഭവത് ഭക്േതാത്തംസം ഝടിതി കുരു മാം കംസദമന || 9 || 

ഗുരുവായുപുേരശ! അ യില്  വിമുഖരായിരി വര്േപാ ം സുഖികളായിട്ടാണേ ാ 
കാണെ ത്; എ ാല്  അ യി ല്  േ മേത്താ കൂടിയ അ ിെനയു  ǌാ   
വളെര അധികം ദുഃഖി കയും െച  ഇെത െകാണ്ടാണ്? അഭീഷ്ട െള ാം 
നല്  കംസാന്തക! അവി േത്തക്ക് ദുഷ്കീര്ത്തീ സംഭവിക്കരുേത! 
ൈദനയ് െളെയ ാം തീെര നശി ി ് േവഗത്തില്  എെ  നിന്തിരുവടിയുെട 
ഭ ശിഖാമണിയാക്കിത്തീര്ത്തരുളിയാ ം.  

കിമുക്ൈതര്ഭൂേയാഭിസ്തവ ഹി കരുണാ യാവദുദിയാ- 

ദഹം താവേദ്ദവ ഹിതവിവിധാര്ത്ത ലപിതഃ | 

പുരഃ ൃേപ്ത പാേദ വരദ തവ േനഷയ്ാമി ദിവസാന്   

യഥാശ ി വയ് ം നതിനുതിനിേഷവാ വിരചയന്  || 10 || 

വളെര പറയു തുെകാണ്ട് എ ഫലം? സര് ാഭീഷ്ട ദനായ േഹ േഭാ! അ യുെട 
കാരുണയ്ം എേ ാ   ഉണ്ടാവുേമാ അതുവെര നി യമായും ǌാന്  ഉേപക്ഷിക്കെ ട്ട 
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പലവിധത്തി  ആര്ത്തേരാദനേത്താ കൂടിയവാനിയിട്ട് എെന്റ മു പി ല്  
സ ിതമായി  നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദത്തില്  ശ ിക്കനുസരി ് ഷ്ടമായി 
നമസ്മാരം, തി, പുജാ എ ിവെയ െച െകാണ്ട് ദിവസ െള കഴി കൂട്ടിെക്കാ ാം. 

ഭ സവ്രുപവര്ണ്ണനവും ഭ െ  ര്ത്ഥനയും എന്ന മൂന്നാംദശകം 

ആദിതഃ േ ാകാഃ 30. 

ഥമഃസ്കന്ധം സമാപ്തം. 

-- 

വൃത്തം: - ശിഖരിണീ. ലക്ഷണം : യതി ാറില്  ത ം യമനസഭലം ഗം ശിഖരിണീ 
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ദവ്ിതീയസ്കന്ധഃ 

Dashaka 4 - അഷ്ടാംഗേയാഗവര്ണ്ണനവും - േയാഗസിദ്ധിവര്ണ്ണനവും. 
 

കലയ്താം മമ കുരുഷവ് താവതീം കലയ്േത ഭവദുപാസനം യയാ | 

ഷ്ടമഷ്ടവിധേയാഗചരയ്യാ പുഷ്ടയാശു തവ തുഷ്ടിമാ യാം || 1 || 

എ േത്താളം ആേരാഗയ്മുണ്ടായാല്  അ െയ ആരാധി വാ   സാധി േമാ അ യും 
േദഹേരാഗയ്െത്ത എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തേരണേമ; എ ാല്  നി യമായും പരിപൂര്ണ്ണമായ1 
എ വിധ േയാഗ ളാ ം മമായ അനു ാനംെകാണ്ട് ǌാ   േവഗത്തി ല്  അ യുെട ീതിെയ 
ാപി െകാ ാം. 

ഹ്മചരയ്ദൃഢതാദിഭിരയ്ൈമരാ വാദിനിയൈമശ്ച പാവിതാ: | 

കു ര്മ്മേഹ ദൃഢമമീ സുഖാസനം പങ്കജാദയ്മപി വാ ഭവത്പരാ: || 2 || 

ഹ്മചര് ത്തിെന്റ ഢതതുട ിയ യമ ളാ ം2  ാനം തുട ിയ നിയമ െളെക്കാ ം 
പരിശുദ്ധരാക്കെ ട്ടവരായിട്ട് നിന്തിരുവടിെയത്തെ  പരമലക്ഷയ്മാക്കിെക്കാണ്ട് ഈ ǌ   
പത്മം തുട ിയ ഏെത ി ംെമാരു സുഖകരമായ ആസനെത്ത ന േപാെല ശീലി െകാ ാം. 

താരമന്തരനുചിന്തയ് സന്തതം ാണവായുമഭിയമയ് നിര്മ്മലാ: | 

ഇ ിയാണി വിഷയാദഥാപഹൃതയ്ാഽഽസ്മേഹ ഭവദുപാസേനാ ഖാ: ||3|| 

ഓം എ ് ണവെത്ത മന ില്  ഇടവിടാെത ധയ്ാനി െകാണ്ട് ജീവവായുവിെന അകെത്താതുക്കി 
രാഗേദവ്ഷാദി വികാര ളില്നി ം വിട്ടക ് പരിശുദ്ധരായി പിെ  ഇ ിയ െള 
വിഷയ ളില്നി ് പി തിരി ിട്ട് അ യുെട ആരാധനയി  ല്   ഏക തേയാ കൂടിയവരായി 
വര്ത്തി  െകാ ാം. 

അ േട വപുഷി േത യത്നേതാ ധാരേയമ ധിഷണാം മുഹുര്മുഹു: | 

                               
1 യമ, നിയമ, ആസന, ാണായാമ, തയ്ാഹാര, ധാരണാ, ധയ്ാന, സമാധ േയാഽഷ്ടാവംഗാനി - എ ് േയാഗസൂ ം 
2 അഹിംസ, സതയ്ം, അേ യം, ഹ്മചര് ം, അപരി ഹം ഇതയ്ാദി യമം 
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േതന ഭ ിരസമന്തരാര് താമുദവ്േഹമ ഭവദങ് ിചിന്തകാ ||4|| 

െതളി കാണാത്തതായ അ യുെട ദിവവി ഹത്തില്  വളെര പണിെ ട്ട് ബുദ്ധിെയ വീ ം 
വീ ം ഉറ ി ്നിര്ത്തിെകാളളാം; അ യുെട തൃ ാദ െള സ്മരി െകാണ്ടിരി വരായി 
അതിനാല്  ഭ ിരസേത്തയും മന ി  കു ര്മേയയും അനുഭവി മാറാേകണം.  

വി ടാവയവേഭദസുന്ദരം തവ്ദവ്പു: സുചിരശീലനാവശാത് | 

അ മം മനസി ചിന്തയാമേഹ ധയ്ാനേയാഗനിരതാസ്തവ്ദാ യാഃ || 5 || 

അ െയതെ  അവലംബി വരായി ധയ്ാനേയാഗത്തില്തെ  ഉ കാരായിട്ട് ന േപാെല 
െതളി  ാകാശി  അവയവ േഭദ ാളാല്  രമണീയമായ അ യുെട മംഗളവി ഹെത്ത 
അേനകകാലെത്ത അഭയ്ാസബലംെകാണ്ട് അനായസമായി മന ില്  സ്മരി മാറാേകണം. 

ധയ്ായതാം സകളമൂര്ത്തിമീദൃശീമുന്മിഷന്മധുരതാഹൃതാത്മനാം | 

സാ േമാദരസരൂപമാന്തരം ഹ്മ രൂപമയി േതഽവഭാസേത || 6 || 

േഹ ഭഗവ   ! നിന്തിരുവടിയുെട ഈ വിധത്തി  അവയവ േളാ കൂടിയ സഗുണസവ്രുപെത്ത 
ധയ്ാനി വരും േമണ ഷ്ടമായി ട  ആനന്ദത്താല്  അപഹരിക്കെ ട്ട 
മനേ ാ കൂടിയവരുമായ ǌ ക്ക് പരിപൂര്ണ്ണമായ ആനന്ദരസത്തിെന്റ 
സവ്രുപേത്താ കൂടിയതും അന്തരി ിയത്താല്  മാ ം ഹിക്കെ ടാവു തുമായ അ യുെട 
നിര്ഗുണസവ്രുപം കാശി തുട മാറാകെട്ട. 

തത്സമാസവ്ദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം തവ്ത്സമാധിമയി വിശവ്നായക | 

ആ ിതാ: പുനരത: പരിച താവാരേഭമഹി ച ധാരണാദികം || 7 || 

അേ  േലാേകശ! ആ നിര്ഗുണ ഹ്മെത്ത ആസവ്ദി െകാണ്ടിരി  അവസവ്യാകു  
അ െയ വിഷയമാക്കിയു  നി ര് ിക സ്ഥിതിെയ ആ യി ിരി  ǌ    ആ 
സമാധിയില്നി ം ംശം വരുേ ാ   ധാരണ തുട ിയ വീ ം ആരംഭി കയും 
െച മാറാേകണം. 

ഇത്ഥമഭയ്സനനിര്ഭേരാ സത്തവ്ത്പരാത്മസുഖക ിേതാത്സവാ: | 
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മു ഭ കുലമൗലിതാം ഗതാ: സഞ്ചേരമ ശുകനാരദാദിവത് || 8 || 

ഈ വിധിത്തില്  ധാരണ തുട ിയവയുെട നിരന്തരമായ അഭയ്സനംെകാണ്ട് ഷ്ടമായിത്തീരു  
നിന്തിരുവടിയാകു  പരമാത്മാവിെന്റ അനുഭവരൂപത്തി  ആനന്ദേത്താ കൂടിയവരായി 
ജീവ ന്മാരായ ഭ ന്മാരുെട ശിേരാല ാരമായി ഭവി ് ശുക  , നാരദ   
മുതലായവെരേ ാെല സ രി മാറാേകണം. 

തവ്ത്സമാധിവിജേയ തു യ: പുനര്മ്മം  േമാക്ഷരസിക: േമണ വാ | 

േയാഗവശയ്മനിലം ഷഡാ ൈയരുന്നയതയ്ജ സുഷുമ്നയാ ശൈന: || 9 || 

േഹ ജനനമി ാത്തവനായ േദവ! അ െയ വിഷയീകരി  നിര്വിക സമാധിയി ല്  ജയം 
സിദ്ധി തി േശഷമാകെട്ട അ കാരമു  േയാഗി ഉട തേ േയാ കാല മത്തിേലാ 
േമാക്ഷത്തില്  ആ ഹേത്താ കൂടിയവനായി ഭവി ; േയാഗത്താല്  വശെ ത്തെ ട്ട 
ാണവായുവിെന സുഷു ാനാഡിയില്കൂടി ഷഡധാര   3 വഴിയായി സാവധാനത്തില്  

േമ േപാ  നയി .  

ലിംഗേദഹമപി സന്തയ്ജന്നേഥാ ലീയേത തവ്യി പേര നിരാ ഹഃ 

ഊ ര്ദ്ധവ്െളാകകുതുകീ തു മൂര്ദ്ധതസ്സാര്ദ്ധേമവ കരൈണര്ന്നിരീയേത ||10 || 

അതില്പിെ  മെ ാ ി ം ആ ഹമി ാത്തവനായിത്തീര്  േയാഗി ലിംഗേദഹെത്തകൂടി 
ഉേപക്ഷി ിട്ട് പരമാത്മസവ്രുപിയായ നിന്തിരുപടിയില്  ലയി ; ഹ്മാദിേലാക െള 
ആ ഹി വനാകെട്ട മു ര്ദ്ധാവി ല്  കൂടി ാണപ ക    , മന ്, ബുദ്ധി, ഇ ിയദശക   
ഇവയാകു  സു ശരീരേത്താ കൂടിത്തെ  നിര് ാണംെച  

അഗ്നിവാസരവളര്പക്ഷൈഗരുത്തരായണജുഷാ ച ൈദവൈത: | 

ാപിേതാ രവിപദം ഭവത്പേരാ േമാദവാന്  വപദാന്തമീയേത || 11 || 

അഗ്നി, പകല് , െവ ത്തപക്ഷം, ഇവെയ അധി ാനം െച  േദവതകളാ ം 
ഉത്തരായണത്തി  അഭിമാനിയായ േദവതയാ ം സുര് േലാകെത്ത ാപി ിക്കെ ട്ട 
അ യുെട ഭ   സ ഷ്ടനായി വേലാകംവെര ഗമി . 

                               
3 മൂലാധാരം, സവ്ാധി ാനം, മണിപൂരകം, അനാഹതം, വിശുദ്ധി, ആജ്ഞ ഇ ിെന ആ  ആധാര   
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ആസ്ഥിേതാഽഥ മഹരാലേയ യദാ േശഷവ ര്ദഹേനാഷ്മണാര്ദയ്േത | 

ഈയേത ഭവദുപാ യസ്തദാ േവധസ: പദമത: പുൈരവ വാ || 12 || 

അതി േശഷം മഹര്േ ാകത്തി ല്  എത്തിേ ര്  സുഖമായി വസി  അ യുെട ഭ    
ആദിേശഷെന്റ മുഖ ളില്നി ് പുറെ  അഗ്നിയുെട െകാണ്ട് പീഡി ിക്കെ േ ാേഴാ 
അതി  മു ായിത്തേ േയാ ഹ്മേലാകെത്ത ാപി . 

ത  വാ തവ പേദഽഥവാ വസന്  ാകൃത ലയ ഏതി മു താം | 

േസവ്ച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുചയ്േത സംവിഭിദയ് ജഗദണ്ഡേമാജസാ || 13 || 

അവിെടത്തേ േയാ അെ ില്  അ യുെട േലാകത്തിേലാ വസി െകാണ്ട് 
മഹാ ളയകാലത്തി ല്  േമാക്ഷെത്ത ാപി ; ഓജ െകാണ്ട് േസവ് േപാെലത്തെ  

ഹ്മാണ്ഡെത്ത പിളര് ് അതി ് മു ായിത്തേ യും മു നായിത്തീരു . 

തസയ് ച ക്ഷിതിപേയാമേഹാഽനിലേദയ്ാമഹത് കൃതിസപ്തകാവൃതീ: | 

തത്തദാത്മകതയാ വിശന് സുഖീ യാതി േത പദമനാവൃതം വിേഭാ ||14 || 

േഹ ഭഗവ   ! ആ ഹ്മാണ്ഡത്തിെന്റ ഭൂമി, ജലം, േതജ ്, വായു, ആകാശം, മഹത്തതവ്ം കൃതി 
എ ീ ഏഴു ആവരണ െളയും അേദ്ദഹം അതാതിെന്റ സവ്രുപേത്താ കൂടി േവശി ് 
അവിടവിെടയു  സുഖ േള അനുഭവി െകാണ്ട് ആവരണ െളാ മി ാത്തതായിരി  
നിന്തിരുവടിയുെട പരമപദെത്ത ാപി കയും െച . 

അര്ച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം ജന്  വിച തിം ന ഭജേത ജഗത്പേത | 

സച്ചിദാത്മക ഭവത് ഗുേണാദയാനുച്ചരന്തമനിേലശ പാഹി മാം || 15 || 

ജഗദവ്ീശവ്ര! ഈ വിധത്തി  അഗ്നി തുട ിയ േദവതക െട മാര് ത്തില്കൂടിയു  ഗതിെയ 
ാപി  ജീവ   പി ീട് അധഃപതനെത്ത ാപി ി ! സ ിദാനന്ദസവ്രുപനായ 

ഗുരുവാ ര ! അ യുെട ഗുേണാല്ക്കര്ഷ െള കീര്ത്തി  എെ  രക്ഷി രുളിയാ ം. 

 

അഷ്ടാംഗേയാഗവര്ണ്ണനവും േയാഗസിദ്ധിവര്ണ്ണനവും എന്ന നാലംദശകം സമാപ്തം. 
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ആദിതഃ േ ാകാഃ 45 

വൃത്തം : - രേഥാദ്ധതാ. 

ലക്ഷണം : - രംനരംലഗുരുവും രേഥാദ്ധതാ. 
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Dashaka 5 -  വിരാട് പുരുേഷാത്പത്തി കാരവര്ണ്ണനം. 
 

വയ് ാവയ് മിദം ന കിഞ്ചിദഭവത് ാക് ാകൃത ക്ഷേയ 

മായായാം ഗുണസാമയ്രുദ്ധവികൃതൗ തവ് ാഗതായാം ലയം | 

േനാ മൃത ശ്ച തദാഽമൃതം ച സമഭൂന്നാേഹ്നാ ന രാേ : സ്ഥിതി- 

സ്തൈ കസ്തവ്മശിഷയ്ഥാ: കില പരാനന്ദ കാശാത്മനാ || 1 || 

പണ്ട് ഹ്മ ളയത്തില്  സതവ്ം, രജ ്, തമ ്, എ ീ ഗുണ െട 
സാമയ്ാവസ്ഥയില്  നിേരാധിക്കെ ട്ട വികര േളാ കൂടിയ മായ അ യി ല്  
ലയി േ ാ   ല, സൂ രൂപത്തി  ഈ പ ം ഒ ം തെ  ഉണ്ടായിരു ി ; 
അക്കാലത്ത് ജനനമരണാത്മകമായ സംസാരവും േമാക്ഷവും സംഭവി ിരു ി ! 
പകലിെന്റ സ്ഥിതിയുമി ; അക്കാലത്ത് നിന്തിരുവടി ഒരുവന്  മാ ം 
പരാനന്ദേജയ്ാതിസവ്രുപമായി അവേശഷി ിരു േപാ ം. 

കാല: കര്മ്മ ഗുണാശ്ച ജീവനിവഹാ വിശവ്ം ച കാരയ്ം വിേഭാ 

ചി ീലാരതിേമയുഷി തവ്യി തദാ നിര്ലീനതാമായയു: | 

േതഷാം ൈനവ വദന്തയ്സത്തവ്മയി േഭാ: ശ യ്ാത്മനാ തിഷ്ഠതാം 

േനാ േചത് കിം ഗഗന സൂനസദൃശാം ഭൂേയാ ഭേവത്സംഭവ: || 2 || 

ഭഗവ  ! സതവ്ം, രജ ്, തമ ്, എ ീ ഗുണ ം അവ  േക്ഷാഭമുണ്ടാ  
കാലവും ജീവിക  അ ഷ്ടരൂപമായ കര്മ്മവും ജീവരാശിക ം കാര് ഭൂതമായ 
പ വും അേ ാ   ചിത്താകു  സവ്ന്തം രൂപെത്ത അനുസന്ധാനംെച ക എ  

ലീലയില്  ആസ നായ (േയാഗനി െയ ൈകെക്കാണ്ട) അ യില്  ലയെത്ത 
ാപി . അേ  ഭഗവ  ! അ യുെട ശ ിയായ മായയുെട സവ്രൂപത്തി ല്  

സ്ഥിതിെച  അവ ് നാശരുപത്തി  അഭാവമുെണ്ട ് ( തിക   ) ഒ ംതെ  
പറയു ി ; അ ിെനയെ ില്  ആകാശകുസുമ ക്ക് തുലയ് ളായ അവ ് 
വീ ം ളയാവസാനത്തില്  ഉ വം എ ിെന സംഭവി ം? 
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ഏവം ച ദവ്ിപരാര്ദ്ധകാലവിഗതാവീക്ഷാം സിസൃക്ഷാത്മികാം 

ബി ാേണ തവ്യി ചു േഭ ിഭുവനീഭാവായ മായാ സവ്യം | 

മായാത: ഖലു കാലശ ിരഖിലാദൃഷ്ടം സവ്ഭാേവാഽപി ച 

ാദുര്ഭൂയ ഗുണാനവ്ികാസയ് വിദധുസ്തസയ്ാസ്സഹായ ിയാം || 3 || 

ഈ വിധത്തില്  ര  പരാര്ദ്ധകാലത്തിെന്റ അവസാനത്തി ല്  സൃഷ്ടി തി  
അഭിലാഷമാകു  കടാക്ഷെത്ത നിന്തിരുവടി ധരി  സമയം മൂ േലാക േടയും 
സവ്രുപത്തില്  പരിണമി തിനായി മായ ത ത്താന്  േക്ഷാഭി വശായി; ആ 
മായയില്  നി തെ  കാലെമ  പറയു  ഭഗവ ിയും 
സകലജീവജാല േടയും പുണയ്പാപരുപത്തി  അ ഷ്ടകര്മ്മവും അതി നുസരി ് 
വാസനയും തയ്ക്ഷമായിട്ട് ഗുണ യ െള വിക ി ി ് ആ മായ ് സഹായെത്ത 
നല്കി. 

മായാസന്നിഹിേതാഽ വിഷ്ടവപുഷാ സാക്ഷീതി ഗീേതാ ഭവാന്  

േഭൈദസ്താം തിബിംബേതാ വിവിശിവാന്  ജീേവാഽപി ൈനവാപര: | 

കാലാദി തിേബാധിതാഽഥ ഭവതാ സംേചാദിതാ ച സവ്യം 

മായാ സാ ഖലു ബുദ്ധിതത്തവ്മസൃജേദയ്ാഽസൗ മഹാനുചയ്േത || 4 || 

മായയില്  േവശിക്കാത്ത സവ്രുപേത്താെട മായയുെട സമീപത്ത് 
സ്ഥിതിെച വനായ നിന്തിരുവടി സാക്ഷി എ ് പറയെ ; ഛായസവ്രുേപണ 
അേനകേഭദ േളാ കൂടി അവെള േവശി ് ജീവാത്മാവ് എ റിയെ തും 
ഭവാന ാെത മ ാരുമ .  ആ മായതെ യാണ് അനന്തരം കാലം, കര്മ്മം സവ്ഭാവം 
എ വയാല്  ഉണര്ത്തെ ട്ട് നിന്തിരുവടിയാല്  േ രിക്കെ ട്ടതുമായിട്ട് ത ത്താ   
ബുദ്ധിതതവ്െത്ത സൃഷ്ടി ത്; ആ ബുദ്ധി തതവ്ം തെ  മഹത്തതവ്ം എ ് 
പറയെ ത്. 

ത ാസൗ ിഗുണാത്മേകാഽപി ച മഹാന്  സത്തവ് ധാന: സവ്യം 

ജീേവഽസ്മിന്  ഖലു നിര്വിക മഹമിത ദ്േബാധനി ാദകഃ | 
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ചേ ഽസ്മിന്  സവിക േബാധകമഹന്തത്തവ്ം മഹാന്  ഖലവ്സൗ 

സംപുഷ്ടം ിഗുൈണസ്തേമാഽതിബഹുലം വിേഷ്ണാ ഭവത്േ രണാത്  ||5|| 

ആ മായകാര് ളാ ല്  സവ്േതതെ  സതവ്രജ േമാഗുണ 
സവ്രുപേത്താ കൂടിയതാേണ ി ം സതവ്ഗുണ ധാഅനിയാഅ ഈ മഹത്തതവ്ം ഈ 
ജീവാത്മാവില്  മനുഷയ്തവ്ാദി തീതികൂടാെതതെ  "ǌാ   " എ  േബാധെത്ത 
ഉണ്ടാ താകു . സര് വയ്ാപകനായ ഭഗവ  ! ഈ മഹത്തതവ്ം അ യുെട 
േ രണെകാണ്ട് ഗുണ യ ളാ ം േപാഷി ിക്കെ ട്ടതായി അ ിെനയാെണ ി ം 
തേമാഗുണ ാധാനമായി ഈ ജീവാത്മവി ല്  മനുഷയ്തവ്ാദി വിേശഷേബാധെത്ത 

ഉണ്ടാ തായ അഹ ാരെത്ത സൃഷ്ടി .’ 

േസാഽഹം ച ിഗുണ മാത് ിവിധതാമാസാദയ് ൈവകാരിേകാ 

ഭൂയൈസ്തജസതാമസാവിതി ഭവന്നാേദയ്ന സത്തവ്ാത്മനാ 

േദവാനി ിയമാനിേനാഽകൃത ദിശാവാതാ കപാശയ്ശവ്ിേനാ 

വഹ്നീ ാച തമി കാന്  വിധുവിധി ീരു ശാരീരകാന്   || 6 || 

ആ അഹ ാരമാകെട്ട ഉ വി ിട്ട് പിേ യും സതവ്ം, രജ ്, തമ ് എ ി 
ഗുണ െട മമനുസരി ് ൈവകാരികെമ ം ൈതജസെമ ം താമസെമ ം 
ഇ ിെന മൂ  അവസ്ഥകെള ാപി ് ഒ ാമെത്ത സാതവ്ികസവ്രുപംെകാണ്ട് ദിക്ക് 
(*േ ാ ം, തവ്  , േന ം, ജിഹവ്ാ, ാണം എ ീ അ  കര്േമ്മ ിയ ം, മന ്, 
ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹ ാരം എ ീ നാ  അന്തരീ ിയ ംകൂടി 
പതി ാലി ിയ ക്ക് യഥാ മം അഭിമാനേദവതകള് ) വായു, ആദിതയ്  , വരുണ  , 
അശവ്ിനീേദവതക   അഗ്നി, ഇ   , വി , മി   - ( ജാപതി) ച  , ഹ്മാവ്, 

ീരു  , േക്ഷ ജ്ഞ   എ ി െനയു  ഇ ിയാഭിമാനികളായ േദവന്മാെര 
സൃഷ്ടി . 

ഭൂമന്  മാനസബുദ്ധയ്ഹംകൃതിമിലച്ചിത്താഖയ്വൃത്തയ്നവ്ിതം 

തച്ചാന്ത:കരണം വിേഭാ തവ ബലാത് സത്തവ്ാംശ ഏവാസൃജന്  | 
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ജാതൈസ്തജസേതാ ദേശ ിയഗണസ്തത്താമസാംശാത്പുന- 

സ്തന്മാ ം നഭേസാ മരുത്പുരപേത ശേബ്ദാഽജനി തവ്ദ്ബലാത് || 7 || 

ഐശവ്ര് ാദി ഷ ഗുണ ം തിക  സര്േ ശവ്ര! നി ിരുവടിയുെട േ രണയാല്  
അഹ ാരത്തിെന്റ ആ സാതവ്ികഭാഗംതെ  മേനാ 
ബുദ്ധയ്ഹ ാര േളാ കൂടിേചര് ിരി  ആ ചിത്തം വൃത്തിെയാ കൂടിയ ആ 
അന്തഃകരണേത്തയും സൃഷ്ടി ് രാജസാഹ ാരത്തില്നി ് ജ്ഞാേന ിയ    
അ ം കര്േമ്മ ിയ ള്  അ ം കൂടി പത്ത് ഇ ിയ െട സമൂഹവും ഉണ്ടായി; 
അേ  വാതാലേയശ! അതിെന്റ (അഹ ാരത്തിെന്റ ) താമസാംശത്തില്നി ് പി ിട് 
അ യുെട േ രണായാല്  ആകാശത്തിെന്റ സൂ ാംശമായ ശ വും ഉ വി . 

ശബ്ദാേദവ്യ്ാമ തത: സസര്ജിഥ വിേഭാ ര്ശം തേതാ മാരുതം 

തസ്മാ പമേതാ മേഹാഽഥ ച രസം േതായം ച ഗന്ധം മഹീം | 

ഏവം മാധവ പൂര് പൂര് കലനാദാദയ്ാദയ്ധര്മ്മാനവ്ിതം 

ഭൂത ാമമിമം തവ്േമവ ഭഗവന്  ാകാശയസ്താമസാത് || 8 || 

ഈശ! നിന്തിരുവടി ശ ത്തില്നി ് ആകാശേത്തയും അതില്നി ് ര്ശേത്തയും 
അതില്നി ് അനന്തരം വായുവിേനയും ആ വായുവില്നി ് രസേത്തയും 
അതില്നി ് ജലേത്തയും അതില്നി ് ഗന്ധേത്തയും ഗന്ധത്തില്നി ് ഭൂമിേയയും 
മത്തില്  സൃഷ്ടി ! ല ിവ ഭ! ഭഗവ   ഇ ിെന മു മു ണ്ടായതിെന്റ സംബന്ധം 

േഹതുവായി ആദയ്മാദയ്ം ഉണ്ടായി വയുെട ഗുണ േളാ കൂടിയ ഈ ഭൂതസമൂഹെത്ത 
അ തെ  താമസാഹ ാരത്തില്നി ം കാശി ി . 

ഏേത ഭൂതഗണാസ്തേഥ ിയഗണാ േദവാശ്ച ജാതാ: പൃഥക് - 

േനാ േശകുര്ഭവനാണ്ഡനിര്മ്മിതിവിധൗ േദൈവരമീഭിസ്തദാ | 

തവ്ം നാനാവിധസൂ ിഭിര് തഗുണസ്തത്തവ്ാനയ്മൂനയ്ാവിശം- 

േശ്ചഷ്ടാശ ിമുദീര്  താനി ഘടയ ന്  ൈഹരണയ്മണ്ഡം വയ്ധാ: || 9 || 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 5 35

ഈ ഭൂതസമൂഹ ം അതുേപാെലതെ  ഇ ിയഗണ ം അവയുെട 
അഭിമാനേദവതക ം ജനി . എ ാല്  അവ ര്  െവേ െറ ഹ്മാണ്ഡ 
നിര്മ്മാണവിഷയത്തി ല്  ശ രായി ഭവി ി ; ആ സമയം ഈ േദവന്മാരാല്  
പലവിധത്തി  േ ാ െളെക്കാണ്ട് കീര്ത്തിക്കെ ട്ട ഗുണ േളാ കൂടിയ 
നിന്തിരുവടി ഈ തതവ് െള േവശി ് അവക്ക് ിയാശ ി നല്കി അവെയ 
ഒ ായി കൂട്ടിയിണക്കി സവ്ര്ണ്ണമയമായ ഹ്മാണ്ഡെത്ത നിര്മ്മി . 

അണ്ഡം തത്ഖലു പൂര് സൃഷ്ടസലിേലഽതിഷ്ഠത് സഹ ം സമാ: 

നിര്ഭിന്ദന്നകൃഥാശ്ചതുര്ദ്ദശജഗ പം വിരാഡാഹവ്യം | 

സാഹൈ : കരപാദമൂര്ദ്ധനിവൈഹര്നിേശ്ശഷജീവാത്മേകാ 

നിര്ഭാേതാഽസി മരുത്പുരാധിപ സ മാം ായസവ് സര് ാമയാത് || 10 || 

ആ ഹ്മാണ്ഡമാവെട്ട മുേ തെ  നിര്മ്മിക്കെ ട്ട കാരണജലത്തി ല്  ആയിരം 
സംവത്സരംകാലം സ്ഥിതിെച . അനന്തരം നിന്തിരുവടി അതിെന പല കാരത്തില്  
വിഭാഗി ് പതി ാ  േലാക ളാകു  സവ്രുപേത്താ കൂടിയ വിരാട് എ ് പറയു  
ശരീരമാക്കിെച . അേനകായിരം ൈക, കാല് , ശിര ് എ ീ അവയവ 

േളാ കൂടിയവനായി സകല ചരാചര േളയും ജീവസവ്രുപനായി അ ് പരിലസി !  
വാതാലേയശ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി എെ  എ ാ േരാഗ ളില്നി ം 
കാത്തരുേളണേമ. 

വിരാട് പുരൂേഷാത് പത്തി കാരവര്ണ്ണനം എന്ന അഞ്ചാംദശകം സമാപ്തം. 

ആദിതഃ േ ാകാഃ  55. 

വൃത്തം - ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
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Dashaka 6 -വിരാട് േദഹസയ് ജഗദാത്മതവ്വര്ണ്ണനം.  
 

ഏവം ചതുര്ദശജഗന്മയതാം ഗതസയ് 

പാതാളമീശ തവ പാദതലം വദന്തി | 

പാേദാര്ദ്ധവ്േദശമപി േദവ രസാതലം േത 

ഗുല്ഫദവ്യം ഖലു മഹാതലമദ്ഭുതാത്മന്  || 1 || 

േഹ ജഗദീശവ്ര! ഇ കാരം പതി ാ  േലാക ളാകു  സവ്രുപെത്ത ാപി ിരി  
വിരാട് സവ്രുപിയായ അ യുെട ഉ ാ കെള പാതാളെമ ം അേ  
കാശത്മക! അ യുെട പുറവടികെളയാവെട്ട രസാതലെമ ം അ േയാ 

അ തസവ്രുപ! അ യുെട കണ ാ കെള തെ  മഹാതലെമ ം പറയു .  

ജംേഘ തലാതലമേഥാ സുതലം ച ജാനൂ 

കിേഞ്ചാരുഭാഗയുഗലം വിതലാതേല േദവ് | 

േക്ഷാണീതലം ജഘനംമംബരമംഗ നാഭിര്   - 

വക്ഷശ്ച ശ നിലയസ്തവ ച പാേണ || 2 || 

േഹ ച ാപാേണ! മു പറ വ  പുറെമ നിന്തിരുവടിയുെട മുഴ ാ ക   ര ം 
തലാതലെമ  േലാകവും കാല്മു ക   സുതലവും എ , തുടക   ര ം വിതലം, 
അതലം എ  ര  േലാക ം അരെക്കട്ടിെന്റ മു വശം ഭൂേലാകവും െപാക്കി   
ആകാശവും മാര് ിടം സവ്ര്  േലാകവും ആകു . 

ീവാ മഹസ്തവ മുഖം ച ജനസ്തപ  

ഫാലം ശിരസ്തവ സമസ്തമയസയ് സതയ്ം | 

ഏവം ജഗന്മയതേനാ ജഗദാ ിൈതര- 

പയ്ൈനയ്ര്നിബദ്ധവപുേഷ ഭഗവന്നമേസ്ത || 3 || 
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നിന്തിരുവടിയുെട കഴുത്ത് മഹര്േ ാകവും മുഖം ജനര്േലാകവും െന ിത്തടം 
തേപാേലാകവും സര് സവ്രുപിയായ നിന്തിരുവടിയുെട ശിര ് സതയ്േലാകവും 
ആകു .  ജഗത്സവ്രുപനായ ഭഗവ  ! ഇ ിെന േലാകെത്ത ആ യി ിരി  മ  
വ ക്കളാ ം ക ിക്കെ ട്ട ശരീരേത്താ കൂടിയ അ ാ െക്കാണ്ട് നമസ്കാരം.  

ദ് ഹ്മര പദമീശവ്ര വിശവ്കന്ദ 

ഛന്ദാംസി േകശവ ഘനാസ്തവ േകശപാശാ: | 

ഉ ാസിചി ിയുഗളം ഹിണസയ് േഗഹം 

പക്ഷ്മാണി രാ ിദിവസൗ സവിതാ ച േനൈ  || 4 || 

ജഗല്ക്കാരണനായി ജഗ ിയന്താവായിരി  ഭഗവാേന! അ യുെട 
ഹ്മര സ്ഥാനം (സുഷു ാനാഡിയുെട  അ ം) േവദ ളാകു ; ശ ളായ 

േകശപാശ െളാ കൂടിയ ഭഗവ  ! അ യുെട തലമുടി േമഘ ം കമനീയ ളായ 
പുരികെക്കാടിക   ര ം ഹ്മേദവെന്റ സ്ഥാനവും അക്ഷിേരാമ ള്  രാ ക ക ം 
ക ക   ആദിതയ്നുമാകു .  

നിേശ്ശഷവിശവ്രചനാ ച കടാക്ഷേമാക്ഷ: 

കര്ണ്ണൗ ദിേശാഽശവ്ിയുഗലം തവ നാസിേക േദവ് | 

േലാഭ േപ ച ഭഗവന്നധേരാത്തേരാഷ്ഠൗ 

താരാഗണാശ്ച ദശനാ: ശമനശ്ച ദം ാ || 5 || 

േഹ ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടിയുെട കടാക്ഷവീക്ഷണമാകെട്ട പ മഖിലത്തിേന്റയും 
സൃഷ്ടികര്മ്മമാകു .  കര്ണ്ണ    ദി ക ം ഇരു നാസികാര ം ര  
അശവ്ിനീേദവക ം താെഴയു തും േമെലയു തുമായ ചു ക   ര ം മത്തി ല്  
േലാഭവും, ലജ്ജയും പ ക   നക്ഷ ം ദം  യമ ം ആകു .  

മായാ വിലാസഹസിതം ശവ്സിതം സമീേരാ 

ജിഹവ്ാ ജലം വചനമീശ ശകുന്തപങ് ി: | 
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സിദ്ധാദയ: സവ്രഗണാ മുഖര മഗ്നിര്  - 

േദവാ ഭുജാ: സ്തനയുഗം തവ ധര്മ്മേദവ: || 6 || 

േഹ ജഗദവ്ീശവ്ര! അ യുെട സുന്ദരമായ മന്ദസ്മിതം മായയും ഉ വ്ാസനിശവ്ാസ    
വായുവും നാവ് ജലവും വാക്ക് പക്ഷി ട്ടവും ഷ ജം തുട ിയ സവ്രസമൂഹ   
സിദ്ധന്മാര്  മുതലായരും വദനം വ ിയും ൈകത്തല ള്  േദവന്മാരും ന    
ര ം വൃത്തി, നിവൃത്തി എ  ര  ധര്മ്മ േടയും അധി ാനഭൂതനായ 
ധര്മ്മേദവനും ആകു .  

പൃഷ്ഠം തവ്ധര്മ്മ ഇഹ േദവ മന: സുധാംശു - 

രവയ് േമവ ഹൃദയംബുജമംബുജാക്ഷ | 

കുക്ഷി: സമു നിവഹാ വസനം തു സേന്ധയ് 

േശഫ: ജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മി : || 7 || 

േഹ അംബുജാക്ഷ! അ യുെട പി ഭാഗംതെ യാണ് അധര്മ്മെമ തു; ഈ 
രുപവയ്വസ്ഥയില്  മന ് ച നും ദയകമലം സതവ്ാദി ഗുണ െട 
സാമയ്ാവസ്ഥയാകു  അവയ് വും തെ ; കക്ഷി ആഴിമണ്ഡലവുമാണ്; 
വ ംതെ യാണ് ര  സന്ധയ്ക ം; ഗുഹയ് േദശം ഈ ജാപതിയും വൃഷണ   
മി നും ആകു .  

േ ാണീസ്ഥലം മൃഗഗണാ: പദേയാര്നഖാേസ്ത 

ഹസ്ത ൈസന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാല: | 

വി ാദിവര്ണ്ണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു- 

ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുേധ േത || 8 || 

കരുണാനിേധ! നിന്തിരുവടിയുെട കടി േദശം മൃഗഗണ ം കാലി  നഖ   
ആന, ഒട്ടകം, കുതിര മുതലായവയും ഗമനം (നടത്തം) കാലവും ആകു ; 
നിന്തിരുവടിയുെട മുഖാംബുജവും, ൈകക ം, സുന്ദര ളായ തുടക   ര ം, 
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കാല്ത്തളിരുക ം ഹ്മണ   തുട ിയ നാ  ജാതിക െട 
ഉല്പത്തിസ്ഥാനവുമാകു .  

സംസാരച മയി ച ധര ിയാേസ്ത 

വീരയ്ം മഹാസുരഗേണാഽസ്ഥികുലാനി ൈശലാ: | 

നാഡയ്സ്സരിത്സമുദയസ്തരവശ്ച േരാമ 

ജീയാദിദം വപുരനിര്വചനീയമീശ || 9 || 

േഹ ച പാേണ! അ യുെട വൃത്തിക   സംസാരച വും പരാ മം 
വീര് ശാലികളായ അസുരവൃന്ദവും അസ്ഥിസമൂഹ    പര് ത ം നാഡിക   
പുഴക ം േരാമ   വൃക്ഷ    ആകു . ഭഗവ  ! അ യുെട ഈ ശരീരം 
വിേവചി റിയുവാ   കഴിയാത്തതായി വിജയി . 

ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കര്മ്മഭാജാം 

കര്മവസാനസമേയ സ്മരണീയമാഹു: | 

തസയ്ാന്തരാത്മവപുേഷ വിമലാത്മേന േത 

വാതാലയാധിപ നേമാഽ  നിരുന്ധി േരാഗാന്  || 10  || 

നിന്തിരുവടിയുെട ഈ വിധത്തി  വിരാട് സവ്രുപം മര്മ്മ േയാഗിക ക്ക്  
പൂജാദികര്മ്മ െട അവസാനത്തില്  സ്മരിക്കെ വാ   േയാഗയ്മായി താെണ  
പറയു .  ഗുരുവാ ര ! ആ വിരാ പുരുഷരൂപത്തിെന്റ അന്തര് ാമിസവ്രുപനായി 
ശുദ്ധസതവ്മൂര്ത്തിയായിരി  നിന്തിരുവടി ് നമസ്കാരം; എെന്റ േരാഗ െള 
ശമി ിേക്കണേമ !  

വിരാട് േദഹസയ് ജഗദാത്മതവ്വര്ണ്ണനം എന്ന ആറാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 65 

വൃത്തം - വസന്തതിലകം. ലക്ഷണം : - െചാ ാം വസന്തതിലകം തഭജം 
ജഗംഗം. 
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Dashaka 7 - ഹിരണയ്ഗര്േഭാത്പത്തി കാരവര്ണ്ണനം. 
ഏവം േദവ ചതുര്ദ്ദശാത്മകജഗ േപണ ജാത: പുന- 

സ്തേസയ്ാര്ദ്ദവ്ം ഖലു സതയ്േലാകനിലേയ ജാേതാഽസി ധാതാ സവ്യം | 

യം ശംസന്തി ഹിരണയ്ഗര്ഭമഖിലൈ േലാകയ്ജീവാത്മകം 

േയാഽഭൂത് സ്ഫീതരേജാവികാരവികസന്നാനാസിസൃക്ഷാരസ: || 1 || 

കാശസവ്രുപി  !  ഇ കാരം പതി ാ  േലാകമാകു  സവ്രുപേത്താ കൂടി 
ആവിര്ഭവി  നിന്തിരുവടി താ തെ  പിെ  അതിെന്റ േമല്ഭാഗ  
സതയ്േലാകെമ  പറയെ  സ്ഥാനത്തില്  ഹ്മാവ് എ  േപേരാ കൂടി 
അവതരി . മൂ  േലാക ം ജീവാത്മാവായ യാെതാരു ഭഗവാെന 
ഹിരണയ്ഗര്ഭെന  പറയു . ആ ഹിരണയ്ഗര്ഭന്  വര്ദ്ധി ിരി  
രേജാഗുണവികാരംനിമിത്തം െതളി  കാശി  അേനകം വിധത്തി  
സൃഷ്ടിെയ െച ാനു  ആ ഹേത്താ കൂടിയവനായി ഭവി . 

േസാഽയം വിശവ്വിസര്ഗദത്തഹൃദയ: സമ്പശയ്മാന: സവ്യം 

േബാധം ഖലവ്നവാപയ് വിശവ്വിഷയം ചിന്താകുലസ്തസ്ഥിവാന്  | 

താവത്തവ്ം ജഗതാം പേത തപ തേപേതയ്വം ഹി ൈവഹായസീം 

വാണീേമനമശി വ: തിസുഖാം കുര്വംസ്തപ:േ രണാം || 2 || 

അ കാരമു  ഈ ഹ്മാവ് പ സൃഷ്ടിയില്  മന റ ി വനായി ത ത്താ   
വളെരെയ ാം ആേലാചി േനാക്കിയി ം േലാകെത്ത സംബന്ധി  യാെതാരറിവിം 
ലഭിക്കാെത ചിന്താവിവശനായി സ്ഥിതിെച ; േലാകനാഥ! അേ ാ   
നിന്തിരുവടിതെ  തപ ി  േ രി ി െകാണ്ട് "തപ െച ാ ം, തപ െച ാ ം" 
എ ി ിെന െചവിക ക്ക് സൗഖയ്മരു മാ  ആകാശവാണിെയ ഇേദ്ദഹെത്ത 
േക ി . 

േകാഽസൗ മാമവദത് പുമാനിതി ജലാപൂര്േണ്ണ ജഗന്മണ്ഡേല 

ദി ദവ്ീക്ഷയ് കിമപയ്നീക്ഷിതവതാ വാകയ്ാര്മുത്പശയ്താ | 
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ദിവയ്ം വര്ഷസഹ മാത്തതപസാ േതന തവ്മാരാധിത - 

സ്തൈസ്മ ദര്ശിതവാനസി സവ്നിലയം ൈവകുണ്ഠേമകാദ്ഭുതം || 3 || 

"േലാക െള ാം െവ ംെകാ  നിറ ിരിെക്ക ആരാണ് എേ ാടി ിെന 
പറ ത്?" എ ി ിെന ചു പാ ം േനാക്കീ യാെ ാ ം കാണാെത 
അശരീരിവാക്കിെന്റ അര്ത്ഥെത്ത ന േപാെല ആേലാചി റി ് ആയിരം 
ദിവയ്വര്ഷ ള്  തപ െച ; അേദ്ദഹത്താല്  ആരാധിക്കെ ട്ട നി ിരുവടി 
അ ത ളില്െവ ് മുഖയ്മായതും തെന്റ ഇരി ിടവുമായ ൈവകുണ്ഠെത്ത ആ 

ഹ്മെദവ ് കാണി െകാ . 

മായാ യ  കദാപി േനാ വികുരുേത ഭാേത ജഗദ്േഭയ്ാ ബഹി: 

േശാകേ ാധവിേമാഹസാധവ്സമുഖാ ഭാവാ  ദൂരം ഗതാ: | 

സാ ാനന്ദഝരീ ച യ  പരമേജയ്ാതി: കാശാത്മേക 

തേത്ത ധാമ വിഭാവിതം വിജയേത ൈവകുണ്ഠരൂപം വിേഭാ || 4 || 

വിശവ്വയ്ാപി  ! േലാക െക്ക ാം െവളിയി ല്  കാശി തും 
ഹ്മേതജേ ാ കൂടിയതുമായ യാെ ാരു ദിക്കില്  മായ ഒരിക്ക ം വികാരെത്ത 
ാപി ി േയാ ദുഃഖം, േകാപം, അജ്ഞാനം, ഭയം തുട ിയ ഭാവ ം 

എവിെടയി േയാ എവിെട പരിപൂര്ണ്ണവവും നിതയ്വുമായ ആനന്ദം 
വഹി െകാണ്ടിരി േവാ ഹ്മാവി  േനരില്  കാണി െകാ ക്കെ ട്ട 

ൈവകുണ്ഠെമ  േപേരാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ ആ സ്ഥാനം സര്േവാത്കര്േഷണ 
വര്ത്തി .  

യസ്മിന്നാമ ചതുര്ഭുജാ ഹരിമണിശയ്ാമാവദാതതവ്ിേഷാ 

നാനാഭൂഷണരത്നദീപിതദിേശാ രാജദവ്ിമാനാലയാ: | 

ഭ ി ാപ്തതഥാവിേധാന്നതപദാ ദീവയ്ന്തി ദിവയ്ാ ജനാ- 

തേത്ത ധാമ നിരസ്തസര്വശമലം ൈവകുണ്ഠരൂപം ജേയത് || 5 || 
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യെതാരിടത്ത് നാ  ൈകകേളാ  കൂടിയവരായി ഇ നീലക്ക േപാെല ശയ്ാമളവും 
സവ് വുമായ േശാഭേയാ കൂടിയവരായി പലവിധത്തി  ആഭരണ ളാല്  
കാശിക്കെ ട്ട ദി ഭാഗ േളാ കൂടിയവരായി കാന്തിേത  വിമാന ളില്  

ഇരി റ ി വരായി ഭ ി നിമിത്തം ആ വിധത്തി  ഉത്തമസ്ഥാനെത്ത 
ാപി വരും ദിവയ്ന്മാരുമായിരി  ജന   േശാഭി േവാ സര്   

കന്മഷ ം നശി ിക്കെ ട്ട ൈവകുണ്ഠെമ  അ യുെട ആ സ്ഥാനം വിജയിക്കെട്ട. 

നാനാദിവയ്വധൂജൈനരഭിവൃതാ വിദ താതുലയ്യാ 

വിേശവ്ാന്മാദനഹൃദയ്ഗാ ലതയാ വിേദയ്ാതിതാശാന്തരാ | 

തവ്ത്പാദാംബുജസൗരൈഭകകുതുകാ ക്ഷ്മീ: സവ്യം ലക്ഷയ്േത 

യസ്മിന്  വിസ്മയനീയദിവയ്വിഭവം തേത്ത പദം േദഹി േമ || 6 || 

യെതാരു സ്ഥലത്ത് സുരസുന്ദരിമാരാല്  ഴെ ട്ടവളായി മി ല്െക്കാടി  തുലയ്വും 
ജഗേന്മാഹനവും മേനാഹരവുമായ ശരീരേശാഭെകാണ്ട് കാശി ിക്കെ ട്ട 
ദിഗന്തരാളേത്താ കൂടിയവളായിരി  ആയ ീേദവി അ യുെട പദകമലത്തിെല 
സൗരഭയ്െമ  ഒരു വിഷയത്തില്തെ യു  കൗതുകംെകാണ്ട് ത ത്താ   
തയ്ക്ഷെ േവാ, വിസ്മയിക്കത്തക്ക ദിവയ് ൈവഭവേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടിയുെട 

ആ സ്ഥാനെത്ത എനിക്ക് നല്കി അനു ഹിേക്കണേമ.  

തൈ വം തിദര്ശിേത നിജപേദ രത്നാസനാധയ്ാസിതം 

ഭാസവ്ത്േകാടിലസത്കിരീടകടകാദയ്ാക ദീ ാകൃതി | 

ീവത്സാങ്കിതമാത്തകൗ ഭമണിച്ഛായാരുണം കാരണം 

വിേശവ്ഷാം തവ രൂപൈമക്ഷത വിധിസ്തേത്ത വിേഭാ ഭാതു േമ || 7 || 

ഇ കാരം ഹ്മേദവനു കാണി െകാ ക്കെ ട്ട ആ ൈവകുണ്ഠത്തില്  രന്തപീഠത്തി ല്  
സ്ഥിതി െച തും േകാടി സൂ  കാശേത്താ കൂടിയ  കിരീടം, കടകം തുട ിയ 
ആഭരണ ളാല്  അതിയായി േശാഭി  തിരുേമനിേയാ ടിയതും ീവത്സം എ  
മ വിനാല്  അടയാളെ ട്ടതും ത ാ ല്  സവ്ീകരിക്കെ ട്ട കൗ ഭമണിയുെട േശാഭയാ ല്  
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അരുണിമയിണ ിയതും, ജഗത്ക്കാരണവും ആയ നിന്തിരുവടിയുെട േമാഹന 
സവ്രുപെത്ത ഹ്മാവ് ദര്ശി ; ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടിയുെട ആ േകാമളവി ഹം 
എനി ം കാശിേക്കണേമ.  

ലാംേഭാദകലായേകാമലരുചീചേ ണ ച ം ദിശാ - 

മാവൃണവ്ാനമുദാരമന്ദഹസിതസയ്ന്ദ സന്നാനനം | 

രാജത്കംബുഗദാരിപങ്കജധര ീമദ്ഭുജാമണ്ഡലം 

ഷ്ടികരം വപുസ്തവ വിേഭാ മേ ാഗമുദവ്ാസേയത് || 8 || 

മംഗളസവ്രൂപ! നീലക്കാര് , കായാംപൂ ഇവ  തുലയ്മായ കാന്തി വിേശഷംെകാണ്ട് 
ദി  മണ്ഡലെത്ത മറ തും ഉല്കൃഷ്ടാമായ മന്ദസ്മിതധാരയാ ല്  സ മായ 
മുഖേത്താ കൂടിയതും േശാഭവഹ ളായ ശംഖ്, ഗദാ, ച ം, പ മം എ ിവെയ 
ധരികു  രമയ് ളായ ൈകകേളാ  കൂടിയതും ഹ്മാവി ് സേന്താഷെത്ത 
െച തുമായ അ യുെട സ വി ഹം എെന്റ േരാഗ െള ഉ ലനം െചേ ണേമ.  

ദൃഷ്ടവ്ാ സംഭൃതസംഭൃമഃ  കമലഭൂസ്തവ്ത്പാദപാേഥാരുേഹ 

ഹര്ഷാേവശവശംവേദാ നിപതിത: ീതയ്ാ കൃതാര്ത്ഥിഭവന്  | 

ജാനാേസയ്വ മനീഷിതം മമ വിേഭാ ജ്ഞാനം തദാപാദയ 

ൈദവ്താൈദവ്തഭവത്സവ്രൂപപരമിതയ്ാചഷ്ട തം തവ്ാം ഭേജ || 9 || 

ഹ്മാവ് അ യുെട ദിവയ്വി ഹെത്ത ദര്ശി ് പരി മി ് അ യുെട 
ചരണകമല ളില്  സേന്താഷാതിേരകത്തി  വശെ ട്ടവനായി വീണു നമസ്മരി ് 
സം ീതിയാല്  കൃതാര്ത്ഥനായിട്ട്, "അേ  ഭഗവ  ! എെന്റ ആ ഹെത്ത 
അവി റിയു ണ്ടേ ാ! പരെമ ം അപരെമ ം അറിയെ  അ യുെട 
സവ്രൂപെത്ത സംബന്ധി  ആ അറിവിെന എനി ണ്ടാക്കിത്തേരണേമ!" 
എ ി ിെന അേപക്ഷി .  ആ നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   ഭജി .  

ആതാേ  ചരേണ വിന മഥ തം ഹേസ്തന ഹേസ്ത ശ ന്  
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േബാധേസ്ത ഭവിതാ ന സര്ഗവിധിഭിര്ബേന്ധാഽപി സഞ്ജായേത | 

ഇതയ്ാഭാഷയ് ഗിരം േതാഷയ് നിതരാം തച്ചിത്തഗൂഢ: സവ്യം 

സൃഷ്ടൗ തം സമുൈദരയ: സ ഭഗവ ാസേയാ ാഘതാം || 10 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി അരുണവര്ണ്ണമിണ ിയ കാലിണകളി ല്  നമസ്കരി  ആ 
ഷ്ടാവിേനാട്, ൈകെകാണ്ട് കരത്തില്  പിടി ് "അ  ജ്ഞാനം 

ഉണ്ടാ െക്കാ ം; സൃഷ്ടികര്മ്മ ളാ   ബന്ധവും ഉണ്ടാവു ത " എ ി ിെന 
അരുളിെച , അതയ്ന്തം സേന്താഷി , ത ത്താ   അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദയത്തി ല്  
മറ ിരി വനായി, അേദ്ദഹേത്ത സൃഷ്ടികര്മ്മത്തില്  േ രി ി . േലാേകശവ്രാ! 
അ കാരമു  ഭഗവ   എനിക്ക് േദഹ സൗഖയ്െത്ത നല്കി ആനന്ദി ിേക്കണേമ.  

ഹിരണയ്ഗര്േഭാത്പത്തിവര്ണ്ണനം എന്ന ഏഴാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 75 

ദവ്ിതീയ സ്കന്ധം സമാപ്തം. 
വൃത്തം : =- ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
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ീതിയ സ്കന്ധഃ  

Dashaka 8- ളയവര്ണ്ണനവും ജഗത് സൃഷ്ടി കാരവര്ണ്ണനവും. 
 

ഏവം താവത് ാകൃത ക്ഷയാേന്ത 

ാേഹ്മ ക േപ ഹയ്ാദിേമ ലബ്ധജന്മാ | 

ഹ്മാ ഭൂയസ്തവ്ത്ത ഏവാപയ് േവദാന്  

സൃഷ്ടിം ചേ  പൂര്വക േപാപമാനാം || 1 || 

ഇ കാരം മഹാ ളയത്തിെന്റ അവസാനത്തില്  ആദയ്ത്തി ല്  ഭവി  
ഹ്മക ത്തില്തെ  ജനി വനായ ഹ്മാവു വീ ം അ യില്  നി തെ  

േവദ െള ാപി ് മു ിലെത്ത ക ത്തിെലേപാെല പ  സൃഷ്ടിെയെച .  

േസാഽയം ചതുര്യുഗസഹ മിതാനയ്ഹാനി 

താവന്മിതാശ്ച രജനീര്ബഹുേശാ നിനായ | 

നി ാതയ്സൗ തവ്യി നിലീയ സമം സവ്സൃൈഷ്ടര്  - 

ൈനമിത്തിക ലയമാഹുരേതാഽസയ് രാ ിം || 2 || 

ആ ഹ്മേദവ   ആയിരം ചതുര് ഗകാലംെകാണ്ട് ഗണിെക്കെ ട്ട പക കേളയും 
അ തെ  കാലംെകാണ്ട് കണക്കാക്കെ ട്ട രാ ികേളയും വളെര കഴി കൂട്ടി.  
ഇേദ്ദഹം ത ാല്  സൃഷ്ടിക്കെ ട്ട ചരാചര ാേളാ കൂടി അ യില്  ലയി ിട്ട് 
നി െച , അതിനാല്  അേദ്ദഹത്തിെന്റ നി ാ സമയമായ രാ ിെയ 
ൈനമിത്തിക ളയെമ  പറയു .  

അസ്മാദൃശാം പുനരഹര്മുഖകൃതയ്തുലയ്ാം 

സൃഷ്ടിം കേരാതയ്നുദിനം സ ഭവത് സാദാത് | 
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ാഗ് ാഹ്മക ജനുഷാം ച പരായുഷാം തു 

സുപ്ത േബാധനസമാസ്തി തദാ  വിസൃഷ്ടി: || 3 || 

ആ ഷ്ടാവ് പി ീട് ǌ െളേ ാെലയു  വരുെട ഭാതകൃതയ്  തുലയ്മായ 
പ സൃഷ്ടിെയ ദിവസേന്താ ം അ യുെട അനു ഹംെകാണ്ട് െച .  മു  
ഹ്മക ത്തില്  ജനി വര് ം ദീര്ഘായു കളായ കര്ക്കേ യാദിക ം    

അേ ാഴു  സൃഷ്ടിയാവെട്ട ഉറ ി ഉണരു തിേനാട് തുലയ്മായി ഭവി .  

പഞ്ചാശദബ്ദമധുനാ സവ്വേയാഽര്ദ്ധരൂപ- 

േമകം പരാര്ദ്ധമതിവൃതയ് ഹി വര്ത്തേതഽസൗ | 

ത ാന്തയ്രാ ിജനിതാന്  കഥയാമി ഭൂമന്  

പശ്ചാദ്ദിനാവതരേണ ച ഭവദവ്ിലാസാന്  || 4 || 

ഇേ ാ   ഈ ഹ്മേദവ   തനി  ആയു ിെന്റ പകുതിഭാഗവും അ തു 
സംവത്സര മാണവുമായ ഒരു പരാര്ദ്ധകാലെത്ത അതി മി ് സ്ഥിതിെച  
എ ത് സിദ്ധമാണേ ാ അേ  ഭഗവ  ! അതില്  ഒ വിലെത്ത രാ ിയി ല്  
ഉണ്ടായതും പിെ  ഭാതത്തില്  സംഭവി തുമായ അ യുെട ലീലാവിലാസ െള 
ǌാ   വര്ണ്ണി പറയാം.  

ദിനാവസാേനഽഥ സേരാജേയാനി: സുഷുപ്തികാമസ്തവ്യി സന്നിലിേലയ് | 

ജഗന്തി ച തവ്ജ്ജഠരം സമീയുസ്ത േദദേമകാര്ണ്ണവമാസ വിശവ്ം || 5 || 

അനന്തരം പ േജാ വനായ ഹ്മാവ് കഴി  പകലിെന്റ അവസാനത്തില്  
വി മി വാനാ ഹി വനായി നിന്തിരുവടിയില്  വഴിേപാെല േചര്  ലയി . 
പ ം മുഴുവനും അ യുെട ഉദരെത്ത ാപി  അേ ാ   ഈ ജഗത്ത് മുഴുവ   

ജലമയമായി ഭവി .  

തൈവവ േവേഷ ഫണിരാജി േശേഷ ജൈലകേശേഷ ഭുവേന സ്മ 
േശേഷ | 
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ആനന്ദസാ ാനുഭവസവ്രൂപ: സവ്േയാഗനി ാപരിമു ിതാത്മാ || 6 || 

േലാകം ജലമാ േശഷമായിത്തീര് േ ാള്  ആനന്ദത്തിെന്റ പരിപൂര്ണ്ണമായ 
അനുഭവമാകു  സവ്രൂപേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി തെന്റ േയാഗനി  
െകാണ്ടടയാളെ ട്ട രൂപവിഭവേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് അ യുെടതെ  സവ്രൂപാന്തര 
മായിരി  സര് േ നായ ആദിേശഷനി ല്  ശയി . 

കാലാഖയ്ശ ിം ലയാവസാേന 

േബാധേയതയ്ാദിശതാ കിലാദൗ | 

തവ്യാ സുപ്തം പരിസുപ്തശ ി- 

േജന ത ാഖിലജീവധാമ്നാ || 7  || 

ആ സര് ശയനത്തിെന്റ ളയാരംഭകാലത്ത് ത ി ല്  ശാന്തമായി ലയി കിട  
ശ ിസമൂഹ േളാ കൂടിയവനും സകല ജീവത്മാക്ക ം വി മസ്ഥാനവും 
" ളയത്തിെന്റ അവസാനത്തില്  എെ  ഉണര് ക" എ ി െന കാലം എ  
േപരായ സവ്ന്തം ശ ിേയാ  ക ി വനുമായ നിന്തിരുവടിയാ ല്  േയാഗനി  
െച െ േപാല് . 

ചതുര്യുഗാണാം ച സഹ േമവം 

തവ്യി സുേപ്ത പുനരദവ്ിതീേയ | 

കാലാഖയ്ശ ി: ഥമ ബുദ്ധാ 

ാേബാധയത്തവ്ാം കില വിശവ്നാഥ || 8  || 

ജഗദീശവ്ര ! ഏകാകിയായ നിന്തിരുവടി ഒരായിരം ചതുര് ഗകാലം മുഴുവ   ഈ 
വിധത്തി ല്  ഉറ ിെക്കാണ്ടിരി േ ാ   പിെ  ( ളയാവസാനത്തില്  ) കാലം 
എ റിയെ  ശ ി ആദയ്ം ഉണര് ിട്ട് അ േയയും ഉണര്ത്തിയെ . 

വിബുദ്ധയ് ച തവ്ം ജലഗര്ഭശായി ന്  
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വിേലാകയ് േലാകാനഖിലാന്  ലീനാ ന്   | 

േതേഷവ്വ സൂക്ഷ്മാത്മതയാ നിജാന്ത: - 

സ്ഥിേതഷു വിേശവ്ഷു ദദാഥ ദൃഷ്ടിം || 9 || 

കാരണജലത്തിെന്റ മദ്ധയ്ഭാഗത്ത് പ ി റി െകാ  ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടി 
ഉണര്  ഉടെന എ ാ േലാക േളയും ത ില്  ലയം ാപി രി തായി കണ്ട് 
സൂ സവ്രൂപേത്താ കൂടി തെന്റ ഉ ില്  സ്ഥിതിെച  ആ േലാക ളില് തെ  
ഷ്ടിെയ വിേക്ഷപി . (കടാക്ഷി .) 

തതസ്തവ്ദീയാദയി നാഭിര ാ- 

ദുദഞ്ചിതം കിംചന ദിവയ്പത്മം | 

നിലീനനിേശ്ശഷപദാര്ത്ഥമാലാ- 

സംേക്ഷപരൂപം മുകുളായമാനം || 10 || 

േഹ ഭഗവ  ! അനന്തരം അ യുെട നാഭിര ത്തില്നി ് നിന്തിരുവടിയില്തെ  
ലയി കിട  എ ാ പദാര്ത്ഥ േടയും ബീജരൂപമായി െമാട്ടിെന്റ ആകൃതിയി  
ഒരു ദിവയ്മായ താമര വ് െപാ ി റെ .  

തേദതദംേഭാരുഹകുഡ്മളം േത 

കേളബരാത്ത േതായപേഥ രൂഢം | 

ബഹിര്ന്നിരീതം പരിത: രദ്ഭി: 

സവ്ധാമഭിര്ദ്ധവ്ാന്തമലം നയ്കൃന്തത്  || 11 || 

നിന്തിരുവടിയുെട തിരുേമനിയില്നി  ജലമാര് ത്തി ല്  മുള െപാ ിയ 
അ ിെനയു  ഈ താമരെമാട്ട് േമണ പുറേത്ത  പുറെ ട്ടതായി ചു ം 
കാശി െകാണ്ടിരു  സവ്േതജ െകാണ്ട് ഇരുളിെന നിേ ഷം നശി ി .  

സംഫു പേ  നിതരാം വിചിേ  
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തസ്മിന്  ഭവദവ്ീര് ധൃേത സേരാേജ | 

സ പദ്മജന്മാ വിധിരാവിരാസീത് 

സവ്യം ബുദ്ധാഖിലേവദരാശിഃ || 12 || 

ന േപാെല വികസി  ഇത കേളാ കുടിയതും ഏ വും വിചി മായിരി തും 
അ യുെട േയാഗശ ിയാല്  ധരിക്കെ ട്ടിരി തുമായ ആ താമര വി ല്  
തെ താ   ബുദ്ധിയി ല്  െതളി തുട ിയ എ ാ േവദസമൂഹ േളാ കൂടിയ 
പ േജാ വനായ ആ ഹ്മാവ് ആവിര്ഭവി .  

അസ്മിന്  പരാത്മന്  നനു പാദ്മക േപ 

തവ്മിത്ഥമുത്ഥാപിതപദ്മേയാനി: | 

അനന്തഭൂമാ മമ േരാഗരാശിം 

നിരുന്ധി വാതാലയവാസ വിേഷ്ണാ || 13 || 

പരമാത്മസവ്രൂപിയായി സര് വയ്ാപിയായിരി  ഗുരുവാ ര്വാസി   ! ഈ 
പ മെമ  ക ത്തില്  ഇ ിെന സൃഷ്ടിക്കെ ട്ട ഹ്മാവിെനാ കൂടിയവനും അളവ  
മഹിമേയാ കൂടിയവനുമായ നിന്തിരുവടിതെ  എെന്റ വയ്ാധികെളെയ ാം നിവാരണം 
െചേ ണേമ.  

ളയവര്ണ്ണനവും ജഗത് സൃഷ്ടി കാരവര്ണ്ണനവും എന്ന എട്ടാം ദശകം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 88 

വൃത്തം : - േ ാകം 1 - ശാലിനീ. ലക്ഷണം : നാേലഴായ് മം ശാലിനീ തം തഗംഗം. 
േ ാ. 2,3,4 = വസന്തതിലകം. 

5- ഉേപ വ ഃ - ഉേപ വ  ജതംജഗംഗാ 
ഇ വ ഃ - േകളി വ  തതംജഗംഗം 

ഉപജാതിഃ - അേഥ വ ാം ിയുേപ വ  കലര് വന്നാലുപജാതിയാകും. 
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Dashaka 9 - ജഗത് സൃഷ്ടി കാരവര്ണ്ണനം. 
 

സ്ഥിതഃ സ കമേലാദ്ഭവസ്തവ ഹി നാഭീപേങ്കരുേഹ 

കുത: സവ്ിദിദമംബുധാവുദിതമിതയ്നാേലാകയന്  | 

തദീക്ഷണകുതൂഹലാത് തിദിശം വിവൃത്താനന- 

ശ്ചതുര്വദനതാമഗാദവ്ികസദഷ്ടദൃഷ്ടയ്ംബുജാം || 1 || 

ആ ഹ്മേദവനാകെട്ട അ യുെട നാഭിപത്മത്തില്  ഇരു രു വനായി "ഈ 
താമര വ് സമു ത്തില്  എവിെടനി ാണ് ഉ വി ത്" എ ് ആേലാചി ി ം 
അറിയാെത അത് ക പിടി വാനു  കൗതുകംേകാണ്ട് ദി േതാ ം തിരിക്കെ ട്ട 
മുഖേത്താ കൂടിയവനായി വികസി  താമരക ക്ക് തുലയ്ം കമനീയമായ എ  
ക കേളാ കൂടി നാ  മുഖേത്താ കൂടിയ അവസ്ഥെയ ാപി .  

മഹാര്ണ്ണവവിഘൂര്ണ്ണിതം കമലേമവ തത്േകവലം 

വിേലാകയ് തദുപാ യം തവ തനും തു നാേലാകയന്  | 

ക ഏഷ കമേലാദേര മഹതി നിസ്സഹാേയാ ഹയ്ഹം 

കുത: സവ്ിദിദ ബുജം സമജനീതി ചിന്താമഗാത് || 2 || 

മഹാസമു ത്തില്  ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  െവ ം ആ താമരെയ മാ ം കാണുകയും 
അതി  ആ യഭൂതമായ നിന്തിരുവടിയുെട ശരീരെത്ത കാണാതിരി കയും 
െച യാല്  "വിശാലമായ പത്മത്തി കത്ത് യാെതാരു സഹായവുമി ാത്ത ഈ 
ǌാ   തെ  ആരാണ്? ഈ താമര വ് എവിെട നി ാണ് ഉണ്ടായി ത് ?" 
എ ി ിെന അേദ്ദഹം ആേലാചനതുട ി.  

അമുഷയ് ഹി സേരാരുഹ: കിമപി കാരണം സംഭേവ - 

ദിതി സ്മ കൃതനിശ്ചയസ്സ ഖലു നാളര ാദ്ധവ്നാ | 
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സവ്േയാഗബലവിദയ്യാ സമവരൂഢവാന്  ൗഢധീ - 

സ്തവ്ദീയമതിേമാഹനം ന തു കേളബരം ദൃഷ്ടവാന്  || 3 || 

ഊഹാേപാഹബുദ്ധിേയാ കൂടിയ അേദ്ദഹമാകെട്ട "ഈ പ ജത്തി  ഏെത ി െമാരു 
ആധാരം ഉണ്ടായിരി കതെ  െച ം" എ ി കാരം ആേലാചി റ വനായി തെന്റ 
േയാഗശ ിേയാ കൂടിയ ആത്മജ്ഞാനംെകാണ്ട് വളയത്തി ് ദവ്ാരം വഴിയായി 
കീേഴാട്ടിറ ി; എ ി ം നിതന്തസുന്ദരമായ അ യുെട തിരുേമനിെയ കെണ്ടത്തിയി .  

തത: സകലനാളികാവിവരമാര്ഗ്ഗേഗാ മാര്ഗ്ഗയന്  

യസയ് ശതവത്സരം കിമപി ൈനവ സംദൃഷ്ടവാന്  | 

നിവൃതയ് കമേലാദേര സുഖനിഷണ്ണ ഏകാ ധീ: 

സമാധിബലമാദേധ ഭവദനു ൈഹകാ ഹീ || 4 || 

അനന്തരം അേദ്ദഹം ആ താമരവളയത്തിെന്റ എ ാ സുഷിരഭാഗ ളാകു  
മാര് ളി ം േവശി ് അേനവ്ഷി വ യി  ദിവയ്സംവത്സര    
യന്തി ി ം ഒ ംതെ  കെണ്ടത്താത്തവനായി അ യുെട കാരുണയ്െത്ത മാ ം 

കാംക്ഷി വനായിട്ട് ഏകാ മായ ബുദ്ധിേയാ കൂടി സമാധിയി  
ൈസ്ഥര് െത്ത ൈകെക്കാ .  

ശേതന പരിവത്സൈരര്ദൃഢസമാധിബേന്ധാ സത്- 

േബാധവിശദീകൃത: സ ഖലു പത്മിനീസംഭവ: | 

അദൃഷ്ടചരമദ്ഭുതം തവ ഹി രൂപമന്തര്ദൃശാ  

വയ്ചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീര്ഭുജഗേഭാഗഭാഗാ യം || 5 || 

ആ കമേലാ വനാകെട്ട അേനക വ ര്ഷ െകാണ്ട് സു ഢമായിത്തീര്   
സമാധിബന്ധത്താല്  ഉല്ക്കര്േഷണ കാശി തുട ിയ ആത്മജ്ഞാനത്താ ല്  
നിര്മ്മലനായി അതി മു ് കാണെ ടാത്തതും ആ ര് കരവും സര് ത്തിെന്റ 
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ശരീരഭാഗെത്ത ആ യി ിരി തുമായ അ യുെട സാക്ഷാല്  സവ്രൂപെത്ത 
ജ്ഞാന ഷ്ടിെകാണ്ട് സ ഷ്ടചിത്തനായി ദര്ശി . 

കിരീടമുകുേടാ സത്കടകഹാരേകയൂരയുങ്- 

മണി രിതേമഖലം സുപരിവീതപീതാംബരം |  

കളായകുസുമ ഭം ഗളതേലാ സത്കൗ ഭം 

വപുസ്തദയി ഭാവേയ കമലജേന്മ ദര്ശിതം || 6 || 

അേ  ഭഗവ  ! േ മായ കിരീടം െകാ സി തും വള, മു മാല, േതാ വള 
ഇവയിണ ിയതും രന്ത െളെക്കാ പേശാഭി  അര ാേണാ ം ഭംഗിയി ല്  
ഉ ക്കെ ട്ട മ േട്ടാ ം കൂടിയതും കായാം പുവിെന്റ ഭാസുര ഭയാര് തും 
കണ്ഠേദശത്തില്  േശാഭി  കൗ ഭമണിേയാ കൂടിയതും ഹ്മേദവ ് 
തയ്ക്ഷെപ ത്തെ ട്ടതും ആയ ആ ദിവയ് വി ഹെത്ത ǌാ   ധയ്ാനി .  

തി കരദര്ശിത ചുരൈവഭവ ീപേത 

ഹേര ജയ ജയ േഭാ പദമുൈപഷി ദിഷ്ടയ്ാ ദൃേശാ: | 

കുരുഷവ് ധിയമാശു േമ ഭുവനനിര്മ്മിതൗ കര്മ്മഠാ- 

മിതി ഹിണവര്ണ്ണിതസവ്ഗുണബംഹിമാ പാഹി മാം || 7  || 

ഉപനിഷദ് വാകയ് ളാല്  തിപാദിക്കെ ട്ട മഹിമാതിശയേത്താ കൂടിയ രമാവ ഭ! 
സംസാരദുഃഖ െള ഉ ലനം െച  േഹ ഭഗവ  ! ജയി ാ ം! 
ഭാഗയ്വിേശഷത്താല്  എെന്റ ഷ്ടിപഥെത്ത അ  ാപി ! എനി  ജഗത് 
സൃഷ്ടിയില്  സമര്ത്ഥമായ ബുദ്ധിെയ താമസം കൂടാെത അരുളിെ േ ണേമ!" 
ഇ കാരം നാ ഖനാല്  കീര്ത്തിക്കെ ട്ട സവ്ഗുണൈവഭവേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
എെ  രക്ഷിേക്കണേമ!  

ലഭസവ് ഭുവന യീരചനദക്ഷതാമക്ഷതാം 

ഗൃഹാണ മദനു ഹം കുരു തപശ്ച ഭൂേയാ വിേധ | 
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ഭവതവ്ഖിലസാധനീ മയി ച ഭ ിരത ത്കേട- 

ത ദീര്  ഗിരമാദധാ മുദിതേചതസം േവധസം || 8 || 

"േഹ ഹ്മേദവ! അ ്  തടസ്ഥമി ാത്തതായ മു  േലാക േളയും 
സൃഷ്ടി വാനു  കുശലതെയ ലഭി െകാണ്ടാ ം. എെന്റ അനു ഹേത്തയും 
സവ്ീകരി െകാ ക, വീ ം തപ െച ക; അഭീഷ്ട െള ാം സാധി ി തും 
ഏ വും വര്ദ്ധി തുമായ എ ി  ഭ ിയും സംഭവിക്കെട്ട; എ ി െനയു  
വാ കെള ഉ രി ിട്ട് ഹ്മാവിെന നിന്തിരുവടി സ ഷ്ടചിത്തനാക്കിത്തീര് .  

ശതം കൃതതപാസ്തത: സ ഖലു ദിവയ്സംവത്സരാ- 

നവാപയ് ച തേപാബലം മതിബലം ച പൂര് ാധികം | 

ഉദീക്ഷയ് കില കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ 

ഭവദ്ബലവിജൃംഭിത: പവനപാഥസീ പീതവാന്  || 9 || 

അനന്തരം ആ ഹ്മേദവ    ദിവയ്വര്ഷ േളാളം തപ െച വനായി 
മുേ തി മധികം തപ ിേയയും ബുദ്ധിശ ിേയയും ാപി ിട്ട് ളയജലത്തില്  
തനി ാധാരമായ താമര വ് വായുവിനാല്  ഇളകു തായി കണ്ട് അ യുെട 
മഹിമാതിശയത്താല്  വര്ദ്ധി  വീര് േത്താ കൂടിയവനായി വായുവിേനയും ജലേത്തയും 
പാനംെച േപാല് ! 

തൈവവ കൃപയാ പുനസ്സരസിേജന േതൈനവ സ: 

ക യ് ഭുവന യീം വവൃേത ജാനിര്മ്മിതൗ | 

തഥാവിധകൃപാഭേരാ ഗുരുമരുത്പുരാധീശവ്ര 

തവ്മാശു പരിപാഹി മാം ഗുരുദേയാക്ഷിൈതരീക്ഷിൈത: || 10 || 

പി ീട് അേദ്ദഹം അ യുെട അനു ഹംെകാ തെ  ആ താമരമലര്െകാണ്ട് മൂ  
േലാക േളയും നിര്മ്മി ിട്ട് ജകെള സൃഷ്ടി  വിഷത്തില്തെ  ഉദ നായി; 
ഗുരുവായുപുേരശാ! ഇ കാരമു  കാരുണയ്ാതിേരകേത്താ കുടിയ നിന്തിരുവടി 
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വര്ദ്ധി  കൃപാരസംെകാണ്ട് ആര് മാക്കെ ട്ട കടാക്ഷവിേശഷ ളാല്  എെ  
താമസംവിനാ കാത്തരുളിയാ ം.  

ജഗത് സൃഷ്ടി കാരവര്ണ്ണനം എന്ന ഒമ്പതാം ദശകം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 98. 

വൃത്തം : - പൃത്ഥവ്ി. ലക്ഷണം - ജസം ജസലയ ം ഗുരുവുെമട്ടിനാ ല്  പൃത്ഥവ്ിയാം. 
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Dashaka 10- സൃഷ്ടിേദദവര്ണ്ണനം 
 

ൈവകുണ്ഠ വര്ദ്ധിതബേലാഽഥ ഭവത് സാദാ- 

ദംേഭാജേയാനിരസൃജത് കില ജീവേദഹാന്  | 

സ്ഥാ നി ഭൂരുഹമയാനി തഥാ തിരശ്ചാം 

ജാതിം മനുഷയ്നിവഹാനപി േദവേഭദാ ന്  || 1 || 

േഹ ൈവകുണ്ഠവാസി  ! നിന്തിരുവടിയുെട അനു ഹത്താല്  വര്ദ്ധി  
ബലാതിശയേത്താ കൂടിയ ഹ്മേദവ   പി ീട് ഭൂമിയില്നി  മുള  മര    
മുതലായ സ്ഥാവരവ ക   അതുേപാെലതെ  (പശു, പക്ഷി മൃഗാദി) 
തിര് വര്    മനുഷയ്സമൂഹം േദവവിേശഷ ള്  എ ി ിെനയു  
ജീവേദഹ െള സൃഷ്ടി േപാല് . 

മിത്ഥയ്ാ ഹാസ്മിമതിരാഗവിേകാപഭീതി- 

രജ്ഞാനവൃത്തിമിതി പഞ്ചവിധാം സ സൃഷ്ടവ്ാ | 

ഉദ്ദാമതാമസപദാര്ത്ഥവിധാനദൂന - 

േസ്തേന തവ്ദീയചരണസ്മരണം വിശുൈദ്ധയ് || 2 || 

ആ ഹ്മേദവ   മിഥയ്ാജ്ഞാനം അഹംഭാവം, രാഗം, േകാപം, ഭയം എ ി ിെന 
അ  വിധത്തി  അജ്ഞാനവയ്ാപര െള സൃഷ്ടി േശഷം തേമാഗുണ 
ധാന ളായ ഏതാ ശപദാര്ത്ഥ െള നിര്മ്മി തിനാ ണ്ടായ മൗഢയ്േത്താെട 

പരിശുദ്ധിവരുവാനാ െക്കാണ്ട് അ യുെട പാദാരവിന്ദെത്ത സ്മരി .  

താവത് സസര്ജ മനസാ സനകം സനന്ദം 

ഭൂയ: സനാതനമുനിം ച സനത്കുമാരം | 

േത സൃഷ്ടികര്മ്മണി തു േതന നിയുജയ്മാനാ- 
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സ്തവ്ത്പാദഭ ിരസികാ ജഗൃഹുര്ന്ന വാണീം || 3 || 

അേ ാേഴ ് മനഃശ ിെകാണ്ട്, സനകേനയും സനന്ദേനയും പി ീട് 
സനാതനമുനിേയയും സനത്കുമാരെന  മഹര്ഷിേയയും അേദ്ദഹം  സൃഷ്ടി കഴി .  
ആ ഹ്മേദവനാല്  സൃഷ്ടികര്മ്മത്തി ല്  നിേയാഗിക്കെ ട്ടവരായ അവരാകെട്ട 
അ യുെട പാദേസവയില്  കുതുകികളായി ആ വാകയ്െത്ത സവ്ീകരി ി .  

താവത് േകാപമുദിതം തിരുന്ധേതാഽസയ് 

മധയ്േതാഽജനി മൃേഡാ ഭവേദകേദശ: | 

നാമാനി േമ കുരു പദാനി ച ഹാ വിരിേഞ്ച- 

തയ്ാദൗ രുേരാദ കില േതന സ രു നാമാ || 4 || 

അേ ാ   ഉണ്ടായ േകാപെത്ത അട വാന്  മി വനായ ആ ഷ്ടാവിെന്റ 
പുരികെക്കാടിക െട മദ്ധയ്ഭാഗത്തില്നി ് നിന്തിരുവടിയുെട ഒരംശമായ ഒരു 
മംഗളവി ഹ    ഉ വി ; "േഹ ജാപേത! എനി  നാമ േളയും 
വസസ്ഥാന േളയും ക ി രുളിയാ ം" എ ി ിെന അേദ്ദഹം ആദയ്ംതെ  
കര െകാ ണര്ത്തി േപാ ല് ; അതിനാല്  രു െന  േപേരാ  കൂടിയ 
വനായിത്തീര് .   

ഏകാദശാഹവ്യതയാ ച വിഭിന്നരൂപം 

രു ം വിധായ ദയിതാ വനിതാശ്ച ദതവ്ാ | 

താവന്തയ്ദത്ത ച പദാനി ഭവത് ണുന്ന: 

ാഹ ജാവിരചനായ ച സാദരം തം || 5 || 

നിന്തിരുവടിയാല്  േ രിതനായ ആ ഹ്മാവ് രു െന പതിെനാ  േപരുകേളാ ം 
െവേ െറ രൂപ േളാ ംകൂടിയവനാക്കിയിട്ട് അതി ിയകളായ ീരത്ന േളയും 
നല്കി, അ യും സ്ഥാന േളയും ക ി രുളി അേദ്ദഹേത്താ  ജകെള 
സൃഷ്ടി തി ് ആദരേവാെട ആവശയ്െ കയും െച .  
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രു ാഭിസൃഷ്ടഭയദാകൃതിരു സംഘ- 

സ രയ്മാണഭുവന യഭീതേചതാ: | 

മാ മാ ജാ: സൃജ തപശ്ചര മംഗലാേയ- 

തയ്ാചഷ്ട തം കമലഭൂ ഭവദീരിതാത്മാ || 6 || 

രു നാല്  സൃഷ്ടിക്കെ ട്ട ഭയ രമൂര്ത്തികളായ രു സംഘ ളാ ല്  മൂ േലാകവും 
നിറയു തുെകാണ്ട് ഭയ  മനേ ാ കൂടിയവനായി നിന്തിരുവടിയാല്  േ രിതനായ 

ഹ്മേദവ   " ജകെള സൃഷ്ടിേക്കണ്ട; േലാകേക്ഷമത്തി ായി തപ െച ക" 
എ ി കാരം ആ രു േനാട് ആജ്ഞാപി .  

തസയ്ാഥ സര്ഗ്ഗരസികസയ് മരീചിര ി- 

സ്ത ാംഗിരാ: തുമുനി: പുലഹ: പുലസ്തയ്: | 

അംഗാദജായത ഭൃഗുശ്ച വസിഷ്ഠദക്ഷൗ 

ീനാരദശ്ച ഭഗവന്  ഭവദം ിദാസ: || 7 || 

അനന്തരം സൃഷ്ടികര്മ്മത്തി ല്സുകനായ ആ ഹ്മവിെന്റ അവയവ ളില്നി ് 
മരീചി, അ ി, അംഗിര ്, തുമഹര്ഷി, പുലഹ   , പുല യ്  , ഭൃഗു, വസി  , ദക്ഷ   
എ  അവെരാ ി ് നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ദദാസനായ ഷ ഗുണപരിപൂര്ണ്ണനായ 

ീ നാരദമുനിയും ജനി .  

ധര്മ്മാദികാനഭിസൃജന്നഥ കര്ദ്ദമം ച 

വാണീം വിധായ വിധിരംഗജസംകുേലാഽഭൂത് | 

തവ്ദ്േബാധിൈതസ്സനകദക്ഷമുൈഖസ്തനൂൈജ- 

രുദ്േബാധിതശ്ച വിരരാമ തേമാ വിമുഞ്ചന്  || 8  || 

ഹ്മാവ് ധര്മ്മേദവ   തുട ിയവേരയും അനന്തരം കര്ദമ ജാപതിേയയും സൃഷ്ടി ിട്ട് 
സരസവ്തിേദവിെയ ഉല്പാദി ി േ ാള്  കാമവിവശനായി ഭവി ; അ യാല്  



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 10 58

േ രിതനായ സനക   ദക്ഷ   തുട ിയ തനയന്മാരാ ല്  ഉണര്ത്തെ ട്ടവനായി 
ഉടെനതെ  അജ്ഞാനെത്ത ഉേപക്ഷി ് അതില്നി  മന ിെന പി തിരി .  

േവദാന്  പുരാണനിവഹാനപി സര് വിദയ്ാ: 

കുര്വന്  നിജാനനഗണാച്ചതുരാനേനാഽസൗ | 

പുേ ഷു േതഷു വിനിധായ സ സര്ഗവൃദ്ധി- 

മ ാ വംസ്തവ പദാ ബുജമാ ിേതാഭൂത് || 9 || 

അ കാരമിരി  ഈ നാ ഖ   തെന്റ മുഖ ളി നി  (ഋ  , യ ്, സാമം, 
അഥര് ണം) എ  നാ  േവദ േള ം പുരാണ സമൂഹ േളയും േവദാംഗ  
ളട ിയ4 എ ാ വിദയ്കേളയും നിര്മ്മി കയും മരീചി മുതലായ ആ പു ന്മാരി ല്   
തി ി കയും െച േശഷം ജാസൃഷ്ടിയുെട അഭിവൃദ്ധിെയ ാപിക്കാത്തവനായി 

അ യുെട ചരണമകലെത്ത ശരണം ാപി വനായി ഭവി . 

ജാന പായമഥ േദഹമേജാ വിഭജയ് 

ീപുംസഭാവമഭജന്മനുതദവ്ധൂഭയ്ാം | 

താഭയ്ാം ച മാനുഷകുലാനി വിവര്ദ്ധയംസ്തവ്ം 

േഗാവിന്ദ മാരുതപുേരശ നിരുന്ധി േരാഗാന്  || 10 || 

അതില്പിെ  ഹ്മേദവന്  ജാഭിവൃദ്ധി  ഉപായെത്ത അറി ് തെന്റ 
ശരീരെത്ത രണ്ടായി പകുത്ത് മനുവിെനെക്കാ ം ഭാര് യായ ശതരൂപെയെക്കാ ം 

ീപുരുഷാവസ്ഥെയ ാപി .  വാതലേയശ! ൈകവലയ് ഭു! അവെരെക്കാ തെ  
മനുഷയ്വര് െള വര്ദ്ധി ി െകാണ്ടിരി  നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗ െള 
നിവാരണം െചേ ണേമ ! 

സൃഷ്ടിേഭദവര്ണ്ണനം എന്ന പത്തംദശകം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 108. - വൃത്തം - വസന്തതിലകം. 

                               
4 ശിക്ഷാ, വയ്ാകരണം, േജയ്ാതിഷം, ഛന്ദ ്, ക ം, നിരു ം എ  6 േവദാംഗ ം  നാ  േവദ ം മീമാംസ, നയ്ായശാ ം, പുരാണ   , 
ധര്മ്മശാ ം എ ിവയമു െ െട വിദയ്കള്  പതി ാ   ല്  
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Dashaka 11 - സനകാദികളെട ൈവകുണ്ഠ േവശവര്ണ്ണനവും ജയവിജയശാപവര്ണ്ണനവും, ഹിരണയ്കശിപു, 
ഹിരണയ്ാേക്ഷാത്പത്തിവര്ണ്ണനവും. 

 

േമണ സര്േഗ്ഗ പരിവര്ദ്ധമാേന 

കദാപി ദിവയ്ാ: സനകാദയേസ്ത | 

ഭവദവ്ിേലാകായ വികുണ്ഠേലാകം 

േപദിേര മാരുതമന്ദിേരശ || 1 || 

സൃഷ്ടികര്മ്മം മത്തി ല്  വര്ദ്ധി െകാണ്ടിരിെക്ക ഒരിക്ക ല്  പുണയ്പുരുഷന്മാരായ ആ 
സനക   തുട ിയ മഹര്ഷിമാ ര്  അേ  വാതലേയശവ്ര! അ െയ 
സന്ദര്ഷി തി േവണ്ടി ൈവകുണ്ഠേലാകെത്ത ാപി . 

മേനാജ്ഞൈനേ യസകാനനാൈദയ്- 

രേനകവാപീമണിമന്ദിൈരശ്ച | 

അേനാപമം തം ഭവേതാ നിേകതം 

മുനീശവ്രാ: ാപുരതീതകക്ഷയ്ാ: || 2 || 

ആ മഹര്ഷിേ ന്മാ ര്  എ ക   (ആ ം) കട വരായി േചേതാഹര ളായ 
ൈനേ യസം തുട ിയ വന േദശ ളാ ം അേനകം തടാക    , മണി ഹ   
എ ിവയാ ം നി ലയ്മായി പരിലസി  നിന്തിരുവടിയുെട ആ 
ആവാസസ്ഥാനെത്ത ാപി .  

ഭവദ്ദി ന്ഭുവനം വിവിക്ഷ ന്  

ദവ്ാ:സ്ഥൗ ജയസ്താന്  വിജേയാഽപയ്രുന്ധാം | 

േതഷാം ച ചിേത്ത പദമാപ േകാപ: 

സര്വം ഭവത്േ രണൈയവ ഭൂമ ന്   || 3 || 
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അ യുെട ദര്ശനത്തി ല്സുകരായി അ യുെട മണി ഹത്തി ല്  േവശി ാ   
തുട വരായ അവെര പടിവാതി ്കല്  നി ിരു വരായ ജയനും വിജയനും 
ഒരുേപാെല തട നിര്ത്തി ആ മുനിശവ്രന്മാരുെട ദയത്തില്  േദവ്ഷയ്ം കാലൂ കയും 
െച . ഭഗവ  ! ഇെത ാം നിന്തിരുവടിയുെട േ രണെകാ തെ യാണ്. 

ൈവകുണ്ഠേലാകാനുചിത േചഷ്ടൗ 

കഷ്ടൗ യുവാം ൈദതയ്ഗതിം ഭേജതം | 

ഇതി ശപ്തൗ ഭവദാ യൗ തൗ 

ഹരി തിര്േന്നാഽസ്തവ്ിതി േനമതുസ്താ ന്   || 4 || 

"ൈവകുണ്ഠേലാകത്തി ് േയാഗയ്മ ാത്ത പരിമാ േത്താ കൂടിയ ദുഷ്ടന്മാരായ 
നി ളിരുവരും ആസുരേയാനിെയ ാപി വി  " എ ി കാരം ശപിക്കെ ട്ട 
അ െയത്തെ  ശരണമായിക്കരുതിയിരു വരായ ആ ജയവിജയന്മാരിരുവരും 
"ǌ ക്ക് ഭഗവദ് സ്മരണ ഉണ്ടാകണേമ" എ ് അവേരാട് നമസ്കരി ് ാര്ത്ഥി .  

തേദതദാജ്ഞായ ഭവാനവാപ്ത: 

സൈഹവ ലക്ഷ്മയ്ാ ബഹിരംബുജാക്ഷ | 

ഖേഗശവ്രാംസാര്പ്പിതചാരുബാഹു- 

രാനന്ദയംസ്താനഭിരാമമൂര്ത്തയ് || 5 || 

കമേലക്ഷണ! നിന്തിരുവടി ഇെത ാമറി ് ല ിേദവിേയാെടാരുമി തെ  
പക്ഷീ നായ ഗരുഡെന്റ ചുമലില്  േചര് െവക്കെ ട്ട േകാമളമായ 
തൃക്കേ ാ കൂടിയവനായി അതിരമണിയമായ മംഗളവി ഹത്താല്  അവെര 
ആനന്ദി ി വനായിട്ട് പുറേത്ത ് എഴുെ ി.  

സാദയ് ഗീര്ഭിഃ വേതാ മുനീ ാ- 

നനനയ്നാഥാവഥ പാര്ഷദൗ തൗ | 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 11 61

സംരംഭേയാേഗന ഭൈവ ിഭിര്മ്മാ- 

മുേപതമിതയ്ാത്തകൃപം നയ്ഗാദീ: ||6|| 

അനന്തരം തെ  തി  മുനിേ ന്മാെര മൃദുഭാഷണ െളെകാണ്ട് 
സമാദാനി ി ിട്ട് മ രാ യവുമി ാത്തവരായ ആ േസവകന്മാ ര്  ര േപേരാ ം 
"നി ളിരുവരും ൈവരമാകു  േയാഗം പരിശീലി ് മൂ  ജന്മ െകാണ്ട് എെ  
ാപി വി  " എ ് വാത്സലയ്േത്താെട അരുളിെ .  

തവ്ദീയഭൃതയ്ാവഥ കാശയ്പാത്തൗ 

സുരാരിവീരാവുദിതൗ ദിതൗ ദവ്ൗ | 

സന്ധയ്ാസമുത്പാദനകഷ്ടേചഷ്ടൗ 

യമൗ ച േലാകസയ് യമാവിവാനയ്ൗ || 7 || 

അനന്തരം അ യുെട േസവകന്മാരായ അവരിരുവരും കാശയ്പനില്നി ് ദിതിയി ല്  
ര  അസുരവീരന്മാരായി ഉ വി ് സന്ധയ്ാകാലത്തില്  ഉത്പാദിക്കെ കയാ ല്  
രവൃത്തികേളാ കൂടി ഇരട്ടയായി ജനി വരായ് അവര്  േലാകത്തി ി േവെറ ര  

യമന്മെര േപാെല ആയിത്തീര് . 

ഹിരണയ്പൂര് ഃ കശിപുഃ കിൈലകഃ 

പേരാ ഹിരണയ്ാക്ഷ ഇതി തീത: | 

ഉഭൗ ഭവന്നാഥമേശഷേലാകം 

രുഷാ നയ്രുന്ധാം നിജവാസനാന്ധൗ || 8 || 

ഒരുവ   ഹിരണയ്കശിപു മേ വ   ഹിരണയ്ാക്ഷ   എ ി െന സിദ്ധരായി; 
ഇരുവരും ത െട ആസുര കൃതിയാല്  വയ്ാേമാഹിതരായി നിന്തിരുവടിെയ 
നാഥനായി ലഭി ി  േലാകെത്ത മുഴുവനും അഹ ാരേത്താെട പീഡി ി .  

തേയാര്ഹിരണയ്ാക്ഷമഹാസുേരേ ാ 
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രണായ ധാവന്നനവാപ്തൈവരീ | 

ഭവത് ിയാം ക്ഷ്മാം സലിേല നിമജയ് 

ചചാര ഗര് ാദവ്ിനദന്  ഗദാവാ ന്   || 9 || 

അവര്  ര േപരി ല്  ഹിരണയ്ാക്ഷെന  അസുരേ    യുദ്ധ്ത്തി ായി 
പാ നടത്തി ം തനി തുലയ്നായ എതിരാളിെയ കെണ്ടത്താെത അ യുെട 
ാണ ിയയായ ഭൂമേദവിെയ െവ ത്തി ല്  മുക്കിത്താ ി മദത്ത ലാ ല്  

അലറിെക്കാണ്ട് ഗദയും ക ിേലന്തിയവനായി ചു ിസ രി . -  
തേതാ ജേലശാത് സദൃശം ഭവന്തം 

നിശമയ് ബ ാമ ഗേവഷയംസ്തവ്ാം | 

ഭക്ൈതകദൃശയ്: സ കൃപാനിേധ തവ്ം 

നിരുന്ധി േരാഗാന്  മരുദാലേയശ || 10 || 

അനന്തരം വരുണനില്നി ് നിന്തിരുവടിെയ തനി  തുലയ്നാെണ  േകട്ടറി ് 
അ െയ അേപക്ഷി െകാണ്ട് ചു ിനട ; കാരുണയ്മൂര്ഽേത്ത! ഗുരുവാ ര്നാഥ!  
ഭ ന്മാര് മാ ം കാണെ ടാവു വനായ അ കാരമു  നി ിരുവടി േരാഗ േള 
നീക്കം െചേ ണേമ.  

സനകാദിക െട ൈവകുണ്ഠ േവശവര്ണ്ണനവും ജയവിജയശപവര്ണ്ണനവും 
ഹിരണയ്കശിപു ഹിരണയ്ാക്ഷാത് പത്തിവര്ണ്ണനവും എ  പതിെനാ ാംദശകം 
സമാപ്തം.  

വൃത്തം “ഉേപ വ . ഉപജാതി”. 
ആദിതഃ േ ാകഃ 118. 
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Dashaka 12 - വരാഹവതാരവ ര്ണ്ണവവും ഭൂമദ്ധരണവര്ണ്ണനവും  
 

സവ്ായംഭുേവാ മനുരേഥാ ജനസര്ഗ്ഗശീേലാ 

ദൃഷ്ടവ്ാ മഹീമസമേയ സലിേല നിമഗ്നാം | 

ഷ്ടാരമാപ ശരണം ഭവദം ിേസവാ- 

തുഷ്ടാശയം മുനിജൈന: സഹ സതയ്േലാേക || 1 || 

അനന്തരം ജനസൃഷ്ടിസവ്ഭാവേത്താ കുടിയവനായ സവ്ായംഭുവമനു അകാലത്തില്  
ഭൂമിെയ െവ ത്തില്  മു ിയതായി കണ്ട് മഹര്ഷിമാേരാ കൂടി സതയ്േലാകത്തി ല്  
അ യുെട പാദേസവെകാണ്ട് ഉ തുകമാര് ിരു  ഹ്മാവിെന ശരണം ാപി .  

കഷ്ടം ജാ: സൃജതി മ വനിര്നിമഗ്നാ 

സ്ഥാനം സേരാജഭവ ക യ തത് ജാനാം | 

ഇേതയ്വേമഷ കഥിേതാ മനുനാ സവ്യംഭൂ: - 

രംേഭാരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം വയ്ചിന്തീത്  || 2 || 

"അേ  കമേലാത് ഭവ! ǌാ   ജകെള സൃഷ്ടി െകാണ്ടിരിെക്ക ഭൂമി െവ ത്തി ല്  
മു ിേ ാ ള . അതിനാല്  ജക  വാസസ്ഥലെത്ത ക ി രുളിയാ ം" 
എ ി കാരം മനുവിനാല്  പറയെ ട്ട ഈ ഹ്മേദവ   സരസിേജക്ഷണ! 
നിന്തിരുവടിയുെട കാലിണകെള സ്മരി . 

ഹാ ഹാ വിേഭാ ജലമഹം നയ്പിബം പുരസ്താ- 

ദദയ്ാപി മജ്ജതി മഹീ കിമഹം കേരാമി | 

ഇത്ഥം തവ്ദം ിയുഗലം ശരണം യേതാഽസയ് 
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നാസാപുടാത് സമഭവ: ശിശുേകാലരൂപീ || 3 || 

"കഷ്ടം! കഷ്ട! ഭഗവാേന! ǌാ   മുേ തെ  ളയജലെത്ത മുഴുവനും പാനംെച . 
എ ി ം ഇേ ാള്  ഭൂമി െവ ത്തി ല്  മു ിേ ാകു  ǌാ   എ െച െട്ട!" 
എ ി ിെന അ യുെട തൃക്കാലടിയിണകെള ശരണം ാപി  അേദ്ദഹത്തിെന്റ 
നാസാര ത്തില്നി ് നിന്തിരുവടി ബാലസൂകരുപം ധരി വനായി അവതരി .  

അംഗുഷ്ഠമാ വപുരുത്പതിത: പുരസ്താത് 

േഭാേയാഽഥ കുംഭിദൃശ: സമജൃംഭഥാസ്തവ്ം | 

അേ  തഥാവിധമുദീക്ഷയ് ഭവന്തമുൈച്ച - 

ിര്േസ്മരതാം വിധിരഗാത് സഹ സൂനുഭി: ൈസവ്: || 4 || 

അ ് ആദയ്ം െപരുവിരേലാളം വലി മു  ശരീരേത്താ കൂടിയവനായി ആവിര്ഭവി . 
പി ീട് വീ ം ആന തുലയ്ം വര്ദ്ധി യുര് ; അ ിെനവളര് െകാണ്ട് 
ആകാശമര് ത്തി ല്  ഉയെര അ െയ കണ്ടിട്ട് ഹ്മേദവന്  തെന്റ പു ന്മാേരാ കൂടി 
അതയ്ാ ര് െത്ത ാപി .  

േകാഽസാവചിന്തയ്മഹിമാ കിടിരുത്ഥിേതാ േമ 

നാസാപുടാത് കിമു ഭേവദജിതസയ് മായാ | 

ഇത്ഥം വിചിന്തയതി ധാതരി ൈശലമാ : 

സേദയ്ാ ഭവന്  കില ജഗര്ജ്ജിഥ േഘാരേഘാരം || 5 || 

വിചാരി വാ കൂടി കഴിയാത്ത മഹിമേയാ കൂടിയതായി എെന്റ 
നാസാര ത്തില്നി ് ചാടിപുറെ ട്ട ഈ സൂകരം ഏതാകു .  അജിതനായ 
ഭഗവാെന്റ മായതെ യായിരിക്കാേമാ?എ ി െന വിധാതാവ് വിചാരി  
െകാണ്ടിരിെക്കത്തെ  നിന്തിരുവടി െപാ നെവ മലേയാളം വലി  
മു വനായിത്തീര് ് അതിഭയ രമാവണ്ണം ഗര്ജ്ജി േപാ ല്   . 

തം േത നിനാദമുപകര്ണയ് ജനസ്തപ:സ്ഥാ: 
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സതയ്സ്ഥിതാശ്ച മുനേയാ നുനുവുര്ഭവന്തം | 

തത്സ്േതാ ഹര്ഷുലമനാ: പരിണദയ് ഭൂയ- 

േസ്തായാശയം വിപുലമൂര്ത്തിരവാതരസ്തവ്ം || 6 || 

നിന്തിരുവടിയുെട ആ ഭയ രശ െത്ത േകട്ടിട്ട് ജനര്േലാകം, തേപാേലാകം ഇവയില്  
സ്ഥിതിെച വരും സതയ്േലാകത്തില്  സ്ഥിതിെച വരുമായ മഹര്ഷിക   
നിന്തിരുവടിെയ വാ ി തി .  അവരുെട തിവചന െകാണ്ട് ഷ്ടമന ാര്    
ഭീമശരീരനായ നിന്തിരുവടി വീ ം സിംഹനാദംെച െകാണ്ട് സമു ത്തില്  േവശി .  

ഊര്ദ്ധവ് സാരിപരിധൂ വിധൂതേരാമാ 

േ ാത്ക്ഷിപ്തവാലധിരവാംമുഖേഘാരേഘാണ: | 

തൂര്ണ്ണ  ദീര്ണ്ണ ജലദ: പരിഘൂര്ണ്ണദക്ഷ്ണാ 

േസ്താതൃന്  മുനീന്  ശിശിരയന്നവേതരിഥ തവ്ം ||7|| 

ഉയര്  നി ്കു വയും ക ം ചുവ ം കൂടിക്കലര്  നിറേത്താ കൂടിയവയും 
കുട ിളക്കെ ട്ടവയുമായ േരാമ േളാ കൂടിയവനും േമ േപാ യര്ത്തി ിടിക്കെ ട്ട 
വാേലാ കൂടിയവനും കീ േ ാ  തൂ  ഭയ രമായ നാസികേയാ  കൂടിയവനും 
േമഘ െള ക്ഷണത്തില്  പിളര് വനുമായ നിന്തിരുവടിതെ  കീര്ത്തി  
മുനിജന െള ഉരുട്ടിമിഴി  ക ക െകാണ്ട് അകംകു ര് ി  ജലത്തിേല ിറ ി.  

അന്തര്ജ്ജലം തദനുസംകുലന ച ം 

ാമയ്ത്തിമിംഗിലകുലം കലുേഷാര്മ്മിമാലം | 

ആവിശയ് ഭീഷണരേവണ രസാതലസ്ഥാ - 

നാകമ്പയന്  വസുമതീമഗേവഷയസ്തവ്ം || 8 || 

അനന്തരം ഇളകി ടിയ മുതല ട്ട േളാ കൂടിയതും അ മി ം പായു  
തിമിംഗല േളാ കുടിയതും കല ിമറി  തിരമാലകളാര് തുമായ ജലാന്തര്ഭാഗ  
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േവശി ് ഭയ രമായ ഗര്ജ്ജനംെകാണ്ട് പാതാളവാസികെള വിറെകാ ി െകാണ്ട് 
നിന്തിരുവടി ഭൂേദവിയ അേനവ്ഷി .  

ദൃഷ്ടവ്ാഽഥ ൈദതയ്ഹതേകന രസാതലാേന്ത 

സംേവശിതാം ഝടിതി കൂടകിടിര്വിേഭാ തവ്ം | 

ആപാതുകാനവിഗണ  സുരാരിേഖടാന്  

ദം ാ േരണ വസുധാമദധാ: സലീലം || 9 || 

സര്േ ശവ്ര! മായവരാഹരുപിയായ നിന്തിരുവടി അനന്തരം അസുരാധമനായ 
ഹിരണയ്ാക്ഷനാല്  പാതാളത്തി ടിയില്  െകാ െവ െ ട്ടിരു  ഭൂമിെയ കണ്ടിട്ട് 
േനരിട്ട് പാ വരു  ദുഷ്ടഭാനവന്മാെര ഒ ം കൂട്ടാക്കാെത േത യുെട അ ംെകാണ്ട് 
കളിയായ്  ത്തെ  ക്ഷണത്തി ല്  െപാക്കിെയ .  

അഭ ദ്ധരന്നഥ ധരാം ദശനാ ലഗ്ന  

മുസ്താ രാങ്കിത ഇവാധികപീവരാത്മാ | 

ഉ തേഘാരസലിലാജ്ജലേധരുദഞ്ചന്  

ീഡാവരാഹവപുരീശവ്ര പാഹി േരാഗാത് || 10 || 

ഭഗവ  ! അതില്പിെ  ദം യുെട അ ത്ത് പ ിയ മുത്ത ാമുളെകാണ്ട് 
അടയാളെ ട്ടവെന  േപാെലയിരി വനും തടി  േദഹേത്താ കൂടിയവനും ഭൂമിെയ 
ഉയര്ത്തിപിടി െകാണ്ട് കലക്കിമറിക്കെ ട്ട ഭയ രമായ ജലേത്താ കൂടിയ 
സമു ത്തില്നി  െപാ ിവ വനുമായ ലീലാവരാഹസവ്രുപിയായ നിന്തിരുവടി 
േരാഗത്തില്നി ് രക്ഷി രുേളണേമ ! 

വരാഹാവതാരവര്ണ്ണനവും ഭൂമ ദ്ധരണ വര്ണ്ണനവും എന്ന പ ണ്ടാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകഃ 128. 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 
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Dashaka 13 - ഹിരണയ്ാക്ഷയുദ്ധവര്ണ്ണനവും ഹിരണയ്ാക്ഷവധവര്ണ്ണനവും 
യജ്ഞവരാഹ തിവര്ണ്ണനവും 

 

ഹിരണയ്ാക്ഷം താവദവ്രദ ഭവദേനവ്ഷണപരം 

ചരന്തം സാംവര്േത്ത പയസി നിജജംഘാപരിമിേത | 

ഭവദ്ഭക്േതാ ഗതവ്ാ കപടപടുധീര്ന്നാരദമുനി: 

ശൈനരൂേച നന്ദന്  ദനുജമപി നിന്ദംസ്തവ ബലം || 1 || 

േഹ അഭീഷ്ട െള ന ്കു  ഭഗവ  ! ആ സമയം    തെന്റ മുഴുംകാലിേനാളമു  
ളയജലത്തില്  നിന്തിരുവടിെയ അേനവ്ഷി െകാണ്ട് നട  ഹിരണയ്ാക്ഷെന 

അ യുെട ഭ നും കപടത്തില്  അതിസാമര്ത്ഥയ്മു  ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനുമായ 
നാരാദമഹര്ഷി ാപി ിട്ട് അസുരെന പുക ിയും നിന്തിരുവടിയുെട ബലെത്ത 
പു ി െകാ ം സാവദാനത്തില്  പറ . 

സ മായാവീ വി ര്ഹരതി ഭവദീയാം വസുമതീം 

േഭാ കഷ്ടം കഷ്ടം കിമിദമിതി േതനാഭിഗദിത: | 

നദന് കവ്ാസൗ കവ്ാസവിതി സ മുനിനാ ദര്ശിതപേഥാ  

ഭവന്തം സ ാപദ്ധരണിധരമുദയ്ന്തമുദകാത് || 2 || 

"മായവിയായിരി  ആ വി  അ യുെട ഭൂമിെയ എ  െകാ േപാകു . 
അ േയാ േഭാ! വലിയ കഷ്ടംതെ ! ഇ ിെന ആലസനായിരി െതന്താണ് ?" 

എ ി െന അേദ്ദഹത്താല്  പറ റിയിക്കെ ട്ട ആ ദാനവ   ‘ഇവെനവിെട!’  
‘ഇവെനവിെട!’ എ ് ഗര്ജ്ജി െകാണ്ട് നാരദമഹര്ഷിയാ ല്  വഴികാണിക്ക 
െ ട്ടവനായി ഭൂമിെയ എ യര്ത്തിെക്കാണ്ടിരി വുനും െവ ത്തില്നി ് 
െപാ ിവരു വനുമായ നിന്തിരുവടിെയ ാപി .  
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അേഹാ ആരേണയ്ാഽയം മൃഗ ഇതി ഹസന്തം ബഹുതൈരര്  - 

ദുരുക്ൈതര്വിധയ്ന്തം ദിതിസുതമവജ്ഞായ ഭഗവന്  | 

മഹീം ദൃഷ്ടവ്ാ ദം ാശിരസി ചകിതാം േസവ്ന മഹസാ 

പേയാധാവാധായ സഭമുദയുംഥാ മൃധവിധൗ || 3 || 

‘കഷ്ടം! ഇത് കാ മൃഗമാണേ ാ!’ എ ി െന പരിഹസി വനും പലവിധത്തി  
ദുര്വാ കെളെക്കാണ്ട് മര്മ്മംപിള വനുമായ ൈദതയ്െന അവഗണി െകാണ്ട് േഹ 
ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടി േത യുെട അ ഭാഗത്ത് ഭൂമിെയ ഭയ വിറ വളായി 
കണ്ടിട്ട് സവ്േതജ െകാണ്ട് ജേലാപരി സ്ഥാപി ് േപാരി ് സ ദ്ധനായി.  

ഗദാപാണൗ ൈദേതയ് തവ്മപി ഹി ഗൃഹീേതാന്നതഗേദാ 

നിയുേദ്ധന ീഡന്  ഘടഘടരേവാദ്ഘുഷ്ടവിയതാ | 

രണാേലാകൗ കയ്ാന്മിലതി സുരസംേഘ തമമും  

നിരുന്ധയ്ാ: സന്ധയ്ാത: ഥമമിതി ധാ ാ ജഗദിേഷ || 4 || 

ൈദതയ്   ഗദാപാണിയായിരിക്കെകാണ്ട് നിന്തിരുവടിയും വലിെയാരു 

ഗദെയ പിടി വനായി ‘ഘടഘട’ ശ ംെകാണ്ട് കാെ ാലിെകാ ിക്കെ ട്ട 
വിയന്മാര് േത്താ കൂടിയ യുദ്ധംെകാണ്ട് രസി േ ാ   യുദ്ധം കാ ാനു  
ആ ഹംെകാണ്ട് േദവസംഘം ഒരുമി  വ നി ്കേവ "സന്ധയ് മു ായി ഇവെന 
േവഗം വധി ാ ം" എ ി ിെന ഹ്മാവിനാല്  ഉണര്ത്തിക്കെ .  

ഗേദാന്മര്േദ്ദ തസ്മിംസ്തവ ഖലു ഗദായാം ദിതിഭുേവാ 

ഗദാഘാതാദ്ഭൂമൗ ഝടിതി പതിതായാമഹഹ! േഭാ: | 

മൃദുേസ്മരാസയ്സ്തവ്ം ദനുജകുലനിര് ലനചണം 

മഹാച ം തവ്ാ കരഭുവി ദധാേനാ രുരുചിേഷ || 5 || 
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ആ ഗദായുദ്ധത്തില്  നിന്തിരുവടിയുെട ഗദ ൈദതയ്െന്റ ഗദാ ഹരത്താല്  െപെട്ട ് 
ഭൂമിയില്  വീണുേപായേ ാള്  ആ ര് ം! േഭാ! നിന്തിരുവടി മന്ദസ്മിതമാര്   
മുഖേത്താ കൂടിയവനായിത്തെ  അസുരവംശെത്ത േവരരു  വിഷയത്തി ല്  
ശ മായ സുദര്ശനെമ  മഹാച െത്ത സ്മരി ിട്ട് ൈകയി ല്  ധരി െകാണ്ട് 

പരിലസി .  

തത: ശൂലം കാല തിമരുഷി ൈദേതയ് വിസൃജതി 

തവ്യി ഛിന്ദേതയ്നത് കരകലിതച ഹരണാത് | 

സമാരുേഷ്ടാ മുഷ്ടയ്ാ സ ഖലു വിതുദംസ്തവ്ാം സമതേനാത് 

ഗലന്മാേയ മായാസ്തവ്യി കില ജഗേന്മാഹനകരീ: || 6 || 

അനന്തരം കാലഗ്നി  തുലയ്മായ േകാപേത്താെട അസുരന്  ലെത്ത 
േയാഗി േ ാ   നിന്തിരുവടി ക ില്പിടി ിരു  ച ംെകാ  ഹരത്താ ല്  

അതിെന മുറി െവ ആ ൈദതയ്നാവെട്ട, േകാപാവിഷ്ടനായി നിന്തിരുവടിെയ 
മുഷ്ടിെകാണ്ട് ഇടി ് മായരഹിതനായ നിന്തിരുവടിയി ല്  േലാകെത്ത േമാഹി ി  
പലവിധത്തി  മായകെള േയാഗി വെ ാ ! 

ഭവച്ച േജയ്ാതിഷ്കണലവനിപാേതന വിധുേത 

തേതാ മായാചേ  വിതതഘനേരാഷാന്ധമനസം | 

ഗരിഷ്ഠാഭിര്മുഷ്ടി ഹൃതിഭിരഭിഘ്നന്തമസുരം 

കരാേ ണ വണപദമൂേല നിരവധീ: || 7 || 

അസുരെന്റ മായാസമൂഹം അ യുെട സുദര്ശനച ത്തിെന്റ േതജഃകണത്തിെന്റ 
േലശം പരിക്കയാല്  നീ ിയസമയം അനന്തരം വയ്ാപ്തമായ ക ത്ത േകാപത്താ ല്  
വിേവചനാശ ി മ ിയവനായി ക ത്ത മുഷ്ടി ഹര ളാല്  പീഡി ി  
അസുരെന തെന്റ ചുരുട്ടി ിടിക്കെ ട്ട ക ിെന്റ അ ംെകാണ്ട് െചവി ിയില്  
ആ ടി .  

മഹാകായ: േസാഽയം തവ ചരണപാത മഥിേതാ 
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ഗല ക്േതാ വ ര്ാദപതദൃഷിഭി: ാഘിതഹതി: | 

തദാ തവ്ാമുദ്ദാമ മദഭരവിേദയ്ാതിഹൃദയാ 

മുനീ ാ: സാ ാഭി: തിഭിരനുവന്നധവ്രതനും || 8 || 

ഭീമകായനായ ആ ഹിരണയ്ാക്ഷ   അ യുെട ൈകെകാ  ഹരത്താ ല്  
നു ിയവനായി മുഖത്തില്നിെ ാഴുകിയ ര േത്താെട മഹ ര്ഷികളാ ല്  
കീര്ത്തിക്കെ ട്ട മരണേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് നില വീണു. അേ ാ   വര്ദ്ധി യര്   
സേന്താഷാധികയ്ത്താല്  േശാഭിതമായ ദയേത്താ കൂടിയവരായ മുനീശവ്രന്മാ ര്  
അര്ത്ഥം നിറ  തിവചന ളാ ല്  യജ്ഞവരാഹസവ്രൂപിയായ നിന്തിരുവടിെയ 
വാ ി തി .  

തവ്ചി ഛേന്ദാ േരാമസവ്പി കുശഗണശ്ച ഷി ഘൃതം 

ചതു േഹാതാേരാംഽ ൗ ഗപി വദേന േചാദര ഇഡാ | 

ഹാ ജിഹവ്ായാം േത പരപുരുഷ കര്േണ്ണ ച ചമസാ 

വിേഭാ േസാേമാ വീരയ്ം വരദ ഗലേദേശഽപ പസദ: || 9 || 

വര ദാനായി ഭുവായിരി  പര ഹ്മസരൂപി   ! നിന്തിരുവടിയുെട തവ്ക്കിലാകു  
ഛന്ദ ക  ; േരാമ ളില്  കുശസമൂഹവും; േന ത്തില്  തം; പാദ ളില് 5 നാ  
േഹാതാക്ക  ; മുഖത്തില്  േഹാമപാ വും, ഉദരത്തില്  പുേരാഡാശംെവ തി  
ഭാജനം, നാവില്  േസാമരസം േശംഅരി െവ തി ളള പാ ം,  
കര്ണ്ണ ളിലാവെട്ട േസാമരസം പാനം  െച തി  പാ    ;   എ , 
േസാമരസം േരത തെ ; കണ്ഠ േദശത്തില്  ഉപസെത്ത  ഇഷ്ടിക ം ഭവി .  

മുനീൈ രിതയ്ാദിസ്തവനമുഖൈരര്േമാദിതമനാ 

മഹീയസയ്ാ മൂര്ത്തയ്ാ വിമലതരകീര്ത്തയ്ാ ച വിലസ ന്  | 

സവ്ധിഷ്ണയ്ം സ ാപ്ത: സുഖരസവിഹാരീ മധുരിേപാ 

                               
5 േഹാതവ്, അദ്ധവ്ര് , ഉല്ഗാതാവ്, ഹ്മ  , എ  
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നിരുന്ധയ്ാ േരാഗം േമ സകലമപി വാതാലയപേത || 10 || 

മ ൈവരിയായ ഗുരുവാ ര്നാഥ! േമല് കാരമു  തിവചന ളാ ല്  
േഘാഷി  മുനിേ ന്മാരാല്  സേന്താഷി ിക്കെ ട്ട ചിത്തേത്താ കൂടിയവനും 
സംപൂജയ്മായ ശരീരത്താ ം അതിനി ര്മ്മലമായ കീര്ത്തിെകാ ം പരിലസി വനും 
സവ്സ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠെത്ത ാപി വനായി സുഖി ്, രസി  
വിഹരി വനുമായ നിന്തിരുവടി എെന്റ എ ാ േരാഗ േളയും നീക്കം െചേ ണേമ !  

ഹിരണയ്ാക്ഷയുദ്ധം, ഹിരണയ്ാക്ഷവധം, യജ്ഞവരാഹ തി എന്ന പതിമൂന്നാംദശകം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 138 
വൃത്തം : - ശിഖരിണീ. 
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Dashaka 14 - കപിേലാപാഖയ്ാനം. 

 

സമനു തതാവകാം ിയുഗ്മ: 

സ മനു: പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ | 

നിജമന്തരമന്തരായഹീനം 

ചരിതം േത കഥയന്  സുഖം നിനായ || 1 || 

അനുനിമിഷവും അ യുെട കാലിണകെള അനുസ്മരി െകാണ്ടിരി  
ഹ്മപു നായ ആ സവ്ായംഭുവമനു അ യുെട ദിവയ്ചരിതെത്ത കീര്ത്തി െകാണ്ട്  

തെന്റ കാലെത്ത (മനവ്ന്തരെത്ത) വി െളാ ംകൂടാെത സുഖമായി കഴി കൂട്ടി.  

സമേയ ഖലു ത  കര്ദ്ധമാേഖയ്ാ 

ഹിണച്ഛായഭവസ്തദീയവാചാ | 

ധൃതസര്ഗ്ഗരേസാ നിസര്ഗ്ഗരമയ്ം 

ഭഗവംസ്തവ്ാമയുതം സമാ: സിേഷേവ || 2 || 

ആ കാല തെ  ഹ്മാവിെന്റ നിഴലില്നി ണ്ടായ കര്ദ്ദമ   എ  ജാപതി 
പിതുരാജ്ഞയാല്  സൃഷ്ടികര്മ്മത്തില്  താ ര് മു വനായിട്ട് അേ  ഭഗവ  ! 
കൃതിസിദ്ധമായ സൗന്ദര് േത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ പതിനായിരം വര്ഷ    

േസവി .  

ഗരുേഡാപരി കാലേമഘ മം 

വിലസത്േകലിസേരാജപാണിപദ്മം | 

ഹസിേതാ സിതാനനം വിേഭാ തവ്ം 
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വപുരാവി രുേഷ സ്മ കര്ദ്ധമായ || 3 || 

േഭാ! കര് കില്േപാെല നിതാന്തമേനാഹരവും േശാഭി െകാണ്ടിരി  
ലീലാ െത്ത കരകമലത്തില്  ധരി െകാണ്ടിരി തും മന്ദഹാസംെകാണ്ട് 
േശാഭിതമായ വദനേത്താ കൂടിയതുമായ േമാഹനവി ഹെത്ത നിന്തിരുവടി 

സവ്വാഹനമായ ഗരുഡെന്റേമല്  എഴുെ ിയരു തായി കര്ദ്ദമ ജാപതി ് 
തയ്ക്ഷത്തില്  കാണി െകാ .  

വേത പുലകാവൃതായ തൈസ്മ 

മനുപു ീം ദയിതാം നവാപി പു ീ: | 

കപിലം ച സുതം സവ്േമവ പശ്ചാത് 

സവ്ഗതിം ചാപയ്നുഗൃഹയ് നിര്ഗ്ഗേതാഽഭൂ: || 4 || 

തെ  സ്മരി വനും പുളകംെകാ വനുമായ അേദ്ദഹത്തി  
സവ്ായംഭുവമനുവിെന്റ പു ിയായ േദവ തിെയ പത്നിയായും ഒ തു പു ിമാേരയും 
തെന്റ അംശാവതാരമായ കപിലെന  പു േനയും ഒ വില്  പരമപദേത്തയും 
അനു ഹി രുളിയിട്ട് നിന്തിരുവടി അന്തര്ധാനം െച .  

സ മനു: ശതരൂപയാ മഹിഷയ്ാ 

ഗുണവതയ്ാ സുതയാ ച േദവഹൂതയ്ാ | 

ഭവദീരിതനാരേദാപദിഷ്ട: 

സമഗാത് ക ദമമാഗതി തീക്ഷം || 5 || 

നിന്തിരുവടിയാല്  േ രിതനായ നാരദമഹര്ഷിയാ ല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ടവനായി ആ 
സവ്ായംഭവമനു പട്ടമഹര്ഷിയായ ശതരൂപേയാ ം ഗുണവതിയായ പു ി 
േദവ തിേയാ ംകൂടി തെന്റ വരവിെന കാ െകാണ്ടിരു  കര്ദ്ദമെന ാപി .  

മനുേനാപഹൃതാം ച േദവഹൂതിം 
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തരുണീരത്നമവാപയ് കര്ദേമാഽസൗ | 

ഭവദര്ച്ചനനിവൃേതാഽപി തസയ്ാം 

ദൃഢശു ഷണയാ ദധൗ സാദം || 6 || 

ഈ കര്ദ്ദമനാകെട്ട മനുവിനാല്  കാ യായി െകാ വ െവ െ ട്ടാ േദവ തിെയ  
ിരത്നേത്ത ലഭി ് നിന്തിരുവടിെയ ആരാധി തുെകാണ്ട് നിര്വൃതനാെണ ി ം 

നിഷ്കള മായ ശു ഷയാല്  അവളി ല്  സ നായിത്തീര് .  

സ പുനസ്തവ്ദുപാസന ഭാവാ- 

ദ്ദയിതാകാമകൃേത കൃേത വിമാേന | 

വനിതാകുലസ േലാ നവാത്മാ 

വയ്ഹരേദ്ദവപേഥഷു േദവഹൂതയ്ാ || 7 || 

പി ീട് അേദ്ദഹം അ യുെട ആരാധന  മഹിമയാ ല്  ിയതമയുെട അഭീഷ്ടം 
സാധി ി വാനായി സവ്നിര്മ്മിതമായ വിമാനത്തില്  അേനകം യുവതീമണികളാ ല്   
ഴെ ട്ടവനായി ദിവയ്ശരീരം ൈകെക്കാണ്ട് േദവ തിേയാ കൂടി (നന്ദനവനം, പു ഭ ം, 

തുട ിയ) േദവമാര് ളി ല്  ീഡി .  

ശതവര്ഷമഥ വയ്തീതയ് േസാഽയം 

നവ കനയ്ാ: സമവാപയ് ധനയ്രൂപാ: | 

വനയാനസമുദയ്േതാഽപി കാന്താ- 

ഹിതകൃത്തവ്ജ്ജനേനാ േകാ നയ്വാത്സീത്  || 8 || 

അതില്പിെ  ആ കര്ദമ   വര്ഷം കഴി േശഷം േകാമളാംഗികളായ 
ഒ തുകനയ്കമാെര ലഭി ് വനത്തിേലക്ക് േപാകു തി  മുതിര് െവ ി ം പത്നിയുെട 
ഇഷ്ടമനുസരി ് വര്ത്തി വനായി (കപിലരൂപിയായ) അ യുെട ജനനത്തില്  
ഉത് സുകാനായിട്ട് സവ്ഭവനത്തില്തെ  വസി .  
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നിജഭര് ഗിരാ ഭവന്നിേഷവാ- 

നിരതായാമഥ േദവ േദവഹൂതയ്ാം | 

കപിലസ്തവ്മജായഥാ ജനാനാം 

ഥയിഷയ്ന്  പരമാത്മതത്തവ്വിദയ്ാം || 9 || 

ശുദ്ധസതവ്സവ്രൂപിയായ ഭഗവ  ! അനന്തരം തെന്റ ഭര്ത്താവിെന്റ നിര്േദ്ദശ 
മനുസരി ് അ യുെട ആരാധനാവിഷയത്തി ല്  അതിത രയായിത്തീര്   േദവ തി 
യി ല്  ജന ക്ക് ആത്മതതവ്േബാധെത്ത കാശി ി തി ായി നിന്തിരുവടി 
കപിലനായിട്ട് അവതരി .  

വനേമയുഷി കര്ദ്ദേമ സേന്ന 

മതസര് സവ്മുപാദിശന്  ജനൈനയ് | 

കപിലാത്മക വായുമന്ദിേരശ 

തവ്രിതം തവ്ം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത് || 10 || 

കപിലമൂര്ത്തിയായ ഗുരുവായുപുേരശ! കര്ദമ ജാപതി സ ഷ്ടനായി 
തേപാവനത്തിേലക്ക് േപായതില്പിെ  തെന്റ മാതാവി ായി മതതതവ് െള ാം 
ഉപേദശി  നിന്തിരുവടി എെ  േരാഗസമൂഹ ളില്  നി ് േവഗത്തി ല്  
രക്ഷിേക്കണെമ. 

കപിേലാപാഖയ്ാനം എന്ന പതിന്നാലാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 148. 

വൃത്തം : - വസന്തമാലിക. 
ലക്ഷണം :- വിഷേമ സസജം ഗഗം സമത്തി ല്  സഭേരഫം യ വസന്തമാലിക . 
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Dashaka 15 - കപിേലാപേദശം.  
 

മതിരിഹ ഗുണസ ാ ബന്ധകൃേത്തഷവ്സ ാ 

തവ്മൃതകൃദുപരുേന്ധ ഭ ിേയാഗ  സ ിം | 

മഹദനുഗമലഭയ്ാ ഭ ിേരവാ  സാധയ്ാ 

കപിലതനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 1 || 

"ഈ േലാകത്തില്  വിഷയരൂപത്തി  സതവ്രജ േമാഗുണ ളിലാസ മായ 
ബുദ്ധി സംസാരബന്ധെത്ത ഉണ്ടാ താകു  അവയില്  പ ി ിടി ാത്ത 
ബുദ്ധി ാകേട്ട സാ ജയ്േത്ത നല് തുമാണ്. ഭ ിേയാഗെമ ത് വിഷയത്തി  
ആസ ിെയ നിേരാധി . അതിനാല്  മഹാന്മാരുെട സ ര്ക്കംെകാണ്ട് 
ലഭിക്കെ ടാവു  ഭ ിമാ മാണ് സ ാദിക്കെ േടണ്ടത്" എ ി ിെന 
കപിലമൂര്ത്തിയായ നിന്തിരുവടി േദവ തിേയാടായി ഉപേദശി .  

കൃതിമഹദഹങ്കാരാശ്ച മാ ാശ്ച ഭൂതാ- 

നയ്പി ഹൃദപി ദശാക്ഷീ പൂരുഷ: പവിംശ: | 

ഇതി വിദിതവിഭാേഗാ മുചയ്േതഽസൗ കൃതയ്ാ 

കപിലതനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 2 || 

"മൂല കൃതി മഹത്തതവ്ം അഹ ാരം എ ിവയും (ശ ര്ശരൂപരസ ഗന്ധാദി) 
അ തന്മാ ക ം6 പ ഭൂത ം മന ം7 അ  ജ്ഞാേന ിയ ം8 അ  
കര്േമ്മ ിയ ംകൂടി േമല് കാരം അറിയെ ട്ട വിഭഗേത്താ കൂടിയ ഈ പുരുഷ   

                               
6 പൃഥവ്ി, അപ്, േതേജാ, വായുരാകാശാദി 
7 േ ാ ം, തവ്  , ച ്, രസനം ാണം എ  
8 വാ  , പാണി, പാദ, പായു, ഉപസ്ഥെമ  
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(മിഥയ്യില്നി ്) േമാചിക്കെ ." ഇ കാരം കപിലസവ്രൂപിയായ നിന്തിരുവടി 
േദവ തി  ഉപേദശി .  

കൃതിഗതഗുണൗൈഘര്നാജയ്േത പൂരുേഷാഽയം 

യദി തു സജതി തസയ്ാം തത് ഗുണാസ്തം ഭേജരന്  | 

മദനുഭജനതത്തവ്ാേലാചൈന: സാഽപയ്േപയാത് 

കപിലതനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 3 || 

കൃതിെയ സംബന്ധി  ഗുണേ ണികളാല്  ഈ പുരുഷ   ര്ശിക്കെ ി ; 
എ ാല്  അവളി ല്  സ നാകു െവ ി ല്  അവ െട ഗുണ    അവെന 
ാപി .  ആ മായാ കൃതിയാകേട്ട പരമപുരുഷനായ എെ  ഇടവിടാെത 

ആരാധി തിനാ ം തതവ്ജ്ഞാനംെകാ ം വിട്ടക  േപാകു താണ് എ ി കാരം 
കപിലമൂര്ത്തിയായ നിന്തിരുവടി േദവ തി  ഉപേദശി .  

വിമലമതിരുപാൈത്തരാസനാൈദയ്ര്മ്മദംഗം 

ഗരുഡസമധിരൂഢം ദിവയ്ഭൂഷായുധാങ്കം | 

രുചിതുലിതതമാലം ശീലേയതാനുേവലം 

കപിലതനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 4 || 

സവ്ീകരിക്കെ ട്ട ആസനം ാണായാമം മുതലായവെയെക്കാണ്ട് പരിശുദ്ധമായ 
മനേ ാ കൂടിയവനായി, ഗരുഡനില്  ആേരാഹണം െച ിരി തും 
ദിവയ്ാഭരണ   , വരായുധ   ഇവെയെക്കാണ്ടലംകൃതവും തമാല വൃക്ഷത്തിെന്റ 
കാന്തിേത തുമായ എെന്റ സവ്രൂപെത്ത "ഇടവിടാെത ധയ്ാനി  പരിശീലി ക" 
എ ി ിെന കപിലസവ്രൂപിയായ നിന്തിരുവടി േദവ തിക്കാ െക്കാണ്ട് ഉപേദശി .  

മ ഗുണഗണലീലാകര്ണ്ണൈന: കീര്ത്തനാൈദയ്ര്  - 

മയി സുരസരിേദാഘ ഖയ്ചിത്താനുവൃത്തി: | 
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ഭവതി പരമഭ ി: സാ ഹി മൃേതയ്ാര്വിേജ ീ 

കപിലതനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 4 || 

എെന്റ ഗുണഗണ േളയും ലീലാവിലാസ േളയും ഇടവിടാെതയു  വണംെകാ  
തി മുതലായവെകാ ം, എ ില്  ഗംഗാ വാഹത്തി  തുലയ്മായ 

മേനാഭവേത്താ കൂടിയ സര്േവാത്കൃഷ്ടമായ ഭ ി സംഭവി . അതുതെ യാണ് 
മരണെത്ത ജയി ത് എ ് കപിലസവ്രുപിയായ നിന്തിരുവടി േദവ തി ് 
ഉപേദശി .  

അഹഹ ബഹുലഹിംസാസഞ്ചിതാര്ൈത്ഥഃ കുടുംബം 

തിദിനമനുപുഷ്ണന്  ീജിേതാ ബാലലാളീ | 

വിശതി ഹി ഗൃഹസക്േതാ യാതനാം മ ഭ : 

കപിലതനുരിതിതവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 6 || 

പലവിധത്തി  ഹിംസക െക്കാണ്ട് സ ാദിക്കെ ട്ട ധനത്താ ല്  ദിവേസന തെന്റ 
കു ംബെത്ത പുലര് വനായി, ീക  വശനായി, കുട്ടികെള ലാളി  ഹത്തില്  
ആസ ിേയാ കൂടിയവനായി എ ില്  ഭ ിയി ാത്തവനായി വ   നരക 
ദുഃഖെത്ത ാപി ; മഹാകഷ്ടം.! എ ് കപിലരൂപിയായ നിന്തിരുവടി 
േദവ തി പേദശി .  

യുവതിജഠരഖിേന്നാ ജാതേബാേധാഽപയ്കാേണ്ഡ 

സവഗളിതേബാധ: പീഡേയാ ംഘയ് ബാലയ്ം | 

പുനരപി ബത മുഹയ്േതയ്വ താരുണയ്കാേല 

കപിലതനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 7 || 

യുവതിയുെട (മാതവിെന്റ) ഉദരത്തി   കിട ് േ ശി വനും, അകാലത്തില്  
ജ്ഞാനംസിദ്ധി വനായിരു ി ം സവകാലത്തി ല്  നഷ്ടെ ട്ട വിേവകേത്താ  
കൂടിയവനായി അേനക ദുഃഖ േളാ കൂടി ബാലയ്കാലെത്ത കട ്, യൗവനദശയില്  
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പിേ യും േമാഹാന്ധനായിത്തെ  തീരു  എ ് കപിലരുപിയായ നിന്തിരുവടി 
േദവ തിക്ക െക്കാണ്ട് ഉപേദശി .  

പിതൃസുരഗണയാജീ ധാര്മ്മിേകാ േയാ ഗൃഹസ്ഥ: 

സ ച നിപതതി കാേല ദക്ഷിണാേദ്ധവ്ാപഗാമീ | 

മയി നിഹിതമകാമം കര്മ്മ തൂദക്പഥാര്ത്ഥം 

കപില്തനുരിതി തവ്ം േദവഹൂൈതയ് നയ്ഗാദീ: || 8 || 

പിതൃക്കെളയും േദവഗണ െളയും പൂജി െകാണ്ട് ധര്മ്മനിരതനായി ജീവി  
ഹസ്ഥ   യാെതാരുവെനാ അവനും, ദൂമാദി ദക്ഷിണമാര് ളി ല്  കൂടി ഗമി ിട്ട് 

പുണയ്ക്ഷയം േനരി  കാല  ഭൂമിയിേല  പതി . എ ില്  സമര് ിക്കെ ട്ട 
നി ാമകര്മ്മമാകെട്ട അര് ിരാദി ഉത്തരമര് ാപ്തി തകു താകു  എ ് 
കപിലമൂര്ത്തിയായ നിന്തിരുവടി േദവ തി ് ഉപേദശി .  

ഇതി സുവിദിതേവദയ്ാം േദവ േഹ േദവഹൂതിം 

കൃതനുതിമനുഗൃഹയ് തവ്ം ഗേതാ േയാഗിസംൈഘഃ  | 

വിമലമതിരഥാഽസൗ ഭ ിേയാേഗന മു ാ 

തവ്മപി ജനഹിതാര്ത്ഥം വര്ത്തേസ ാഗുദീചയ്ാം ||  9 || 

അേ  ഭഗവ  ! അറിേയണ്ടതിെന ന വണ്ണം മന ിലാക്കി തി  േദവ തിെയ 
േമല് കാരം ഉപേദശം നല്കി അനു ഹി ിട്ട്, നിന്തിരുവടി മുനിവൃന്ദ േളാ കൂടി 
യാ യായി. അതില്പിെ , പരിശുദ്ധമായ മനേ ാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിയും 
മനുഷയ്വര് ത്തിെന്റ നന്മക്കാ െക്കാണ്ട് വട കിഴേക്കദിക്കി ല്  സ്ഥിതിെച .  

പരമ കിമു ബഹൂ യ്ാ തവ്ത്പദാംേഭാജഭ ിം 

സകലഭയവിേന ീം സര്വകാേമാപേന ീം | 

വദസി ഖലു ദൃഢം തവ്ം തദവ്ിധൂയാമയാ ന്  േമ 
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ഗുരുപവനപുേരശ തവ് പാധത്സവ് ഭ ിം || 10 || 

അ േയാ പരമാത്മസവ്രൂപി  ! വളെര പറയു െതന്തി ്? അ യുെട 
ചരണകമല ളി  ഭ ി, സകല ഭയ േളയും അക തും സര് ാഭീഷ്ട ം 
നല് തുമാെണ ് നിന്തിരുവടി ഉറ ി  പറയു വെ ാ. അതിനാല് , 
ഗുരുവാ ര്നാഥാ! എെന്റ േരാഗ െള നശി ി ് നിന്തിരുവടിയി  ഭ ിെയ 
ഉണ്ടാക്കിത്തേരണേമ ! 

കപിേലാപേദശം എന്ന പതിനഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 158  തൃതീയസ്കന്ധം സമാപ്തം. 

വൃത്തം.: ശിഖരിണി. 
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Dashaka 16 - നരനാരായണാവതാരവര്ണ്ണനവും ദക്ഷയാഗവര്ണ്ണനവും 
 

ദേക്ഷാ വിരിഞ്ചതനേയാഽഥ മേനാസ്തനൂജാം 

ലബ്ധവ്ാ സൂതിമിഹ േഷാഡശ ചാപ കനയ്ാ: | 

ധര്േമ്മ േയാദശ ദദൗ പിതൃഷു സവ്ധാം ച 

സവ്ാഹാം ഹവിര്ഭുജി സതീം ഗിരിേശ തവ്ദംേശ || 1 || 

അക്കാലം ഹ്മപു നായ ദക്ഷ   സവ്ായംഭുവമനുവിെന്റ പു ിയായ സൂതിെയ 
ൈകെകാണ്ട്, അവളില്  പതിനാ  കനയ്കകെള ലഭി ; എ , പതിമൂ േപെര 
ധര്മ്മരാജാവി ം സവ്ധെയ വെള പിതൃക്കളി ം സവ്ാഹാ എ  കനയ്കെയ 
അഗ്നിേദവനി ം സതീേദവിെയ അ യുെട അംശമായ ീ പരേമശവ്രനി ം 
സമര് ി .  

മൂര്ത്തിര്ഹി ധര്മ്മഗൃഹിണീ സുഷുേവ ഭവന്തം 

നാരായണം നരസഖം മഹിതാനുഭാവം | 

യജ്ജന്മനി മുദിതാ: കൃതതൂരയ്േഘാഷാ: 

പു േപാത്കരാന്  വവൃഷുര് നുവു: സുരൗഘാ: || 2 || 

ധര്മ്മരാജാവിെന്റ പത്നിയായ മൂര്ത്തിെയ വളാകെട്ട സകലരാ ം വാ െ ട്ട 
മഹിമേയാ കൂടിയവനും നരെന  സഖാേവാ കൂടിയ നാരായണമൂര്ത്തിയായ 
നിന്തിരുവടിെയ സവി .  നിന്തിരുവടിയുെട അവതാരകാലത്ത് ആനന്ദതുന്ദിലരായ 
േദവഗണ   െപ റ മുഴക്കിെക്കാണ്ട് പു സ യ െള വര്ഷി ; വാ ി 

തി കയും െച .  

ൈദതയ്ം സഹ കവചം കവൈച: പരീതം  
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സാഹ വത്സരതപഃ സമരാഭിലൈവയ്: | 

പരയ്ായനിര്മ്മിതതപസ്സമരൗ ഭവന്തൗ 

ശിൈഷ്ടകകങ്കടമമും നയ്ഹതാം സലീലം || 3 || 

ആയിരം സംവത്സരകാലെത്ത തപ െകാ ം, യുദ്ധംെകാ ം മാ ം 
േഛദിക്കെ ടാവു  കവച ളാല്  ചു െ ട്ട സഹ കവചെന  അസുരെന 
ഓെരാരുത്തരായി മത്തില്  െച െ ട്ട തപേ ാ ം കൂടിയവരായി 
നരനാരായണന്മാരായ നി ളിരുവരൂം ഒരു കവചംമാ ം േശഷി ാനായിട്ട് 
നി യാസം വധി കള .  

അനവ്ാചര പദിശന്നപി േമാക്ഷധര്മ്മം 

തവ്ം ാതൃമാന്  ബദരികാ മമധയ്വാത്സീ: | 

ശേ ാഽഥ േത ശമതേപാബലനിസ്സഹാത്മാ 

ദിവയ്ാംഗനാപരിവൃതം ജിഘായ മാരം || 4 || 

നിന്തിരുവടി സേഹാദരനായ നരേനാ കൂടി േമാക്ഷം ലഭി വാനു  ധര്മ്മെത്ത 
അനു ി െകാ ം മ വര്ക്ക് ഉപേദശി െകാ ം ബദരികാ മത്തില്  
പാര് വ . അക്കാലത്ത് േദേവ   നിന്തിരുവടിയുെട ഇ ിയനി ഹം, തപഃശ ി 
എ ിവയില്  അസൂയേയാ കൂടിയവനായിട്ട് അ ര ീകളാ ല്  ഴെ ട്ട കാമേദവെന 
പറ യ . 

കാേമാ വസന്തമലയാനിലബ ശാലീ 

കാന്താകടാക്ഷവിശിൈഖര് ികസദവ്ിലാൈസ: | 

വിധയ് ഹുര്മുഹുരകമ്പമുദീക്ഷയ് ച തവ്ാം 

ഭീരുസ്തവ്യാഽഥ ജഗേദ മൃദുഹാസഭാജാ || 5 || 
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വസന്ത  , മലയാനില   എ ി ബ ക്കേളാ കൂടിയ കാമേദവ   വി രി  
വിലാസ േളാ കൂടി സുരസുന്ദരിക െട കടാക്ഷ ളാകു  ബാണ െളെക്കാണ്ട് 
വീ ം വീ ം എ ി ം, നിന്തിരുവടിെയ യാെതാരിളക്കവുമി ാത്തവനായിക്കണ്ടിട്ട് 
ഭയെ ട്ടവനായി അനന്തരം മന്ദഹാസേത്താ കൂടി നിന്തിരുവടിയാല്  
അരുളിെ െ .  

ഭീതയ്ാഽലമംഗജ വസന്ത സുരാംഗനാ േവാ 

മന്മാനസം തവ്ിഹ ജുഷധവ്മിതി വാണ: | 

തവ്ം വിസ്മേയന പരിത: വതാമൈഥഷാം 

ാദര്ശയ: സവ്പരിചാരകകാതരാക്ഷീ: || 6 || 

"െഹ മന്മഥ ! വസന്ത ! അേ  അ ര ീകേള ! നി ക്ക് ഭയം മതി. ഇവിെട എെന്റ 
മന ിെനത്തെ  അനുവര്ത്തി വി  " എ ി ിെന അരുളിെ െകാണ്ട് 
നിന്തിരുവടി ആ ര് േത്താ കൂടി ചു ം നി ് തി  ഇവര്ക്ക് ആ സമയം തെന്റ 
പരിചാരകമാരായ സുന്ദരിമാെര കാണി െകാ .  

സേമ്മാഹനായ മിളിതാ മദനാദയേസ്ത 

തവ്ദ്ദാസികാപരിമൈള: കില േമാഹമാപു: | 

ദത്താം തവ്യാ ച ജഗൃഹു പൈയവ സര് - 

സര് ാസിഗര് ശമനീം പുനരുരവ്ശീം താം ||7|| 

നിന്തിരുവടിെയ േമാഹി ി വാനായ് ഒരുമി കൂടിയ കാമേദവ   മുതലായവ ര്  
അ യുെട ദാസിമാരുെട അംഗസൗരഭയ്ംെകാണ്ട് േമാഹിതമായി; അനന്തരം 
നിന്തിരുവടിയാല്  നല്ക്കെ ട്ടവ ം സവ്ര്േലാകവാസികളായ എ ാവരുേടയും 
ഗര് െത്ത ശമി ി വ മായ ആ ഉര് ശിെയ വെള ലജ്ജേയാ കൂടിത്തെ  
അവര്  സവ്ീകരി കയും െച .  

ദൃേഷ്ടവ്ാര്വശീം തവ കഥാം ച നിശമയ് ശ : 
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പരയ്ാകുേലാഽജനി ഭവന്മഹിമാവമര്ശാത് | 

ഏവം ശാന്തരമണീയതരാവതാരാ- 

ത്തവ്േത്താഽധിേകാ വരദ കൃഷ്ണതനുസ്തവ്േമവ || 8 || 

ഉര് ശിെയ കണ്ടി ം നിന്തിരുവടിയുെട വൃത്താന്തെത്ത േകട്ടി ം േദേവ    അ യുെട 
മഹിമെയ ിയു  വിചാരംെകാണ്ട് വയ്ാകുലചിത്തനായി ഭവി . അേ  
സര് ാഭീഷ്ടദായക! ഇ കാരം ശാന്തവും മേനാേമാഹനവുമായ അവതാരേത്താ കൂടിയ 

ീ നാരായണമൂര്ത്തിയായ നിന്തിരുവടിേയക്കാ   േമന്മകൂടിയ കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയും 
നിന്തിരുവടിതെ .  

ദക്ഷ  ധാതുരതിലാലനയാ രേജാഽേന്ധാ 

നാതയ്ാദൃതസ്തവ്യി ച കഷ്ടമശാന്തിരാസീത് | 

േയന വയ്രുന്ധ സ ഭവത്തനുേമവ ശര് ം  

യേജ്ഞ ച ൈവരപിശുേന സവ്സുതാം വയ്മാനീത് || 9 || 

ദക്ഷനാവെട്ട, ഹ്മവിെന്റ അധികലാളനെകാണ്ട് രേജാഗുണത്താല്  വിേവക 
മി ാത്തവനായി, നിന്തിരുവടിയില്കൂടി വലിയ ബ മാനമി ാത്തവനായി 
അടക്കമി ാത്തവനായിത്തീര് ; കഷ്ടംതെ ! അക്കാരണത്താല്  അേദ്ദഹം 
അ യുെട മൂര്ത്തയ്ന്തരമായിത്തെ യിരി  പരമശിവെന േദവ്ഷി ; 
വിേരാധസൂചകമായ യാഗത്തില്  തെന്റ സവ്ന്തം മകളായ സതിെയ അവമാനി കയും 
െച .  

േദ്ധശമര്മദ്ദിതമഖ: സ തു കൃത്തശീര്േഷാ 

േദവ സാദിതഹരാദഥ ലബ്ധജീവ: | 

തവ്ത്പൂരിത തുവര: പുനരാപ ശാന്തിം 

സ തവ്ം ശാന്തികര പാഹി മരുത്പുേരശ || 10 || 
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ആ ദക്ഷനാകെട്ട, േകാപവിഷ്ടനായ ശിവനാല്  നശി ിക്കെ ട്ട 
യാഗേത്താ കൂടിയവനായി തലയ ക്കെ ട്ട്, പി ീട് േദവന്മാരാല്  സാദി ിക്കെ ട്ട 
ശ രനില്നി ് ലഭിക്കെ ട്ട ജീവേനാ കൂടിയവനായി നിന്തിരുവടിയാ ല്  
പൂര്ത്തിയാക്കെ ട്ട േ മായ യാഗേത്താ കൂടിയവനായി വീ ം ശാന്തിെയ ാപി .  
സകല ദുഃഖ ം ശാന്തി േചര്  ഗുരുവായുപുേരശ ! അ കാരമു  
നിന്തിരുവടി എേ യും കാത്തരുേളണേമ ! 

നരനാരായണവര്ണ്ണനവും ദക്ഷയാഗവര്ണ്ണനവും എന്ന പതിനാറാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 168 
വൃത്തം : വസന്തതിലകം 

 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 17 86

 

Dashaka 17 - വചരിതവര്ണ്ണനം 
 

ഉത്താനപാദനൃപേതര്മനുനന്ദനസയ് 

ജായാ ബഭൂവ സുരുചിര്നിതരാമഭീഷ്ടാ | 

അനയ്ാ സുനീതിരിതി ഭര് രനാദൃതാ സാ 

തവ്ാേമവ നിതയ്മഗതി: ശരണം ഗതാഽഭൂത്  || 1 || 

സവ്ായംഭുവമനുവിെന്റ പു നായ ഉത്താനപാദമഹാരാജവി  സുരുചിെയ  ഭാര്  
ഏ വും ിയമു വളായി ഭവി . മെ  ഭാര്  സുനീതി എ വള്  ; ഭര്ത്താവിനാ ല്  
അനാദരിക്കെ ട്ട അവ   മെ ാരു ഗതിയി ാത്തവളായി എ ാ േപാഴും 
നിന്തിരുവടിെയത്തെ  ശരണം ാപി ് ഭജി വ .  

അേങ്ക പിതു: സുരുചിപു കമുത്തമം തം 

ദൃഷ്ടവ്ാ വ: കില സുനീതിസുേതാഽധിേരാക്ഷയ്ന്  | 

ആചിക്ഷിേപ കില ശിശു: സുതരാം സുരുചയ്ാ 

ദുസ്സന്തയ്ജാ ഖലു ഭവദവ്ിമുൈഖരസൂയാ || 2 || 

അ െന്റ മടിയില്  ഉത്തമെന  ആ സുരുചിയുെട പു െനകണ്ട് സുനീതിയുെട 
മകനായ വ   കയ വാ   ഭാവിക്കേ ാേഴ ം സുരുചിയാ ല്  ആ ബാല   ഏ വും 
അധിേക്ഷപിക്കെ ; നിന്തിരുവടിയുെട വിേരാധികളായിരി വരാല്  അസൂയ 
ഉേപക്ഷിക്കെ വാ   കഴിയാത്തതു തെ യാണെ ാ.  

തവ്േന്മാഹിേത പിതരി പശയ്തി ദാരവേശയ് 

ദൂരം ദുരു ിനിഹത: സ ഗേതാ നിജാംബാം | 

സാഽപി സവ്മര്മ്മഗതിസന്തരണായ പുംസാം 
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തവ്ത്പാദേമവ ശരണം ശിശേവ ശശംസ || 3 || 

അ യാ ല്  േമാഹിക്കെ ട്ടാവനായി ീവശഗനായിരി  പിതാവ് 
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക വളെര ഏെറ ചീത്തവചന ളാല്  ഹരിക്കെ ട്ട ആ ബാ ല   
തെന്റ അമ്മയുെട അ ക്കേല  െച ; ആ സുനീതിയാവെട്ട മനുഷയ്ര്ക്ക് ത െട 
ദു ര്മ്മ ളില്നി ് വിേമാചനം ലഭി വാ   നിന്തിരുവടിയുെട 
തൃ ാദ തെ യാണ് ശരണമായി െത ് ആ ബാല  ഉപേദശി .  

ആകര്ണയ് േസാഽപി ഭവദര്ചനനിശ്ചിതാത്മാ 

മാനീ നിേരതയ് നഗരാത് കില പഞ്ചവര്ഷ: | 

സ ഷ്ടനാരദനിേവദിതമ മാര്ഗ്ഗ- 

സ്തവ്ാമാരരാധ തപസാ മധുകാനനാേന്ത || 4 || 

അ വയ മാ ം ായമു വനായിരു െവ ി ം അഭിമാനിയായിരു  ആ 
ബാല   ആ ഉപേദശെത്ത േകട്ടിട്ട് അ െയ പുജീ തി ല്  ഉറ  
ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനായി തലസ്ഥാനനഗരിയില്നി ് പുറ  െച ് യ യാ 
കെണ്ടത്തിയ നാരദമഹര്ഷിയാ ല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ട മ മാര് േത്താ കൂടിയവനായി 
മ വനെമ  വന േദശത്തി ല്  തപ െകാണ്ട് നിന്തിരുവടിെയ ആരാധി .  

താേത വിഷണ്ണഹൃദേയ നഗരീം ഗേതന 

ീനാരേദന പരിസാന്തവ്ിതചിത്തവൃത്തൗ | 

ബാലസ്തവ്ദര്പ്പിതമനാ: മവര്ദ്ധിേതന  

നിേനയ് കേഠാരതപസാ കില പഞ്ചമാസാന്  || 5 || 

വയ്കുലമായ ദയേത്താ കൂടിയ പിതാവായ ഉത്താനപാദ   രാജധാനിയില്  
െച േചര്  ീനാരദമഹര്ഷിയാ ല്  സമാശവ്സി ിക്കെ ട്ട മേനാവൃത്തി 
േയാ കൂടിയവനായിരിെക്ക, ആ ബാല   നിന്തിരുവടിയി ല്  സമര് ിക്കെ ട്ട മനേ ാ  
കൂടിയവനായിട്ട് േമണ വര്ദ്ധി ിക്കെ ട്ട കഠിനതപ െകാണ്ട് അ മാസ    
കഴി കൂട്ടി.  



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 17 88

താവത്തേപാബലനിരുച്ഛ്-വസിേത ദിഗേന്ത 

േദവാര്ത്ഥിതസ്തവ്മുദയത്കരുണാര് േചതാ: | 

തവ് പചി സനിലീനമേത: പുരസ്താ- 

ദാവിര്ബഭൂവിഥ വിേഭാ ഗരുഡാധിരൂഢ: || 6 || 

ആ സമയം ദി മണ്ഡലം മുഴുവ   അവെന്റ തേപാബലംെകാണ്ട് 
നിരുദ്ധ ാണമായിത്തിരേവ, േഭാ! േദവന്മാരാല്  ാര്ത്ഥിക്കെ ട്ടവനായ 
നിന്തിരുവടി വനി ണ്ടായ കാരുണയ്ത്താല്  ആര് മായ ചിത്തേത്താ കൂടിയവനായി 
നിന്തിരുവടിയുെട ദിവയ്രൂപാമൃതത്തില്  മുഴുകിയ ബുദ്ധിേയാ കൂടിയ ആ ബാലെന്റ 
മു ി ല്  ഗരുഡാരൂഡനായി തയ്ക്ഷീഭവി .  

തവ്ദ്ദര്ശന മദഭാരതരംഗിതം തം 

ദൃഗ്ഭയ്ാം നിമഗ്നമിവ രൂപരസായേന േത | 

തു ഷമാണമവഗമയ് കേപാലേദേശ 

സം ഷ്ടവാനസി ദേരണ തഥാഽഽദേരണ || 7 || 

നിന്തിരുവടിയുെട ദര്ശനത്താ ണ്ടായ സേന്താഷാധികയ്ത്താ ല്  േക്ഷാഭി  
ചിത്തേത്താ കൂടിയവനും നിന്തിരുവടിയുെട രൂപാമൃതത്തില്  കണ്ണിണക െകാണ്ട് 
മുഴുകിയവെന േപാെല ഇരി വനുമായ ആ ബാലെന 

തി വാനാ ഹി വനായറി ിട്ട് കവി ത്തടത്തി ല്  ശം െകാണ്ട് വര്ദ്ധി  
വാത്സലയ്േത്താെട ര്ശി .  

താവദവ്ിേബാധവിമലം ണുവന്തേമന- 

മാഭാഷഥാസ്തവ്മവഗമയ് തദീയഭാവം | 

രാജയ്ം ചിരം സമനുഭൂയ ഭജസവ് ഭൂയ: 

സര്േ ാത്തരം വ പദം വിനിവൃത്തിഹീനം || 8 || 
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അേ ാ   ജ്ഞാേനാദയത്താ ല്  നിര്മ്മലനായിത്തീര് ് തി െകാണ്ടിരി വനായ 
അവേനാട്, അവെന്റ മേനാഭവെത്ത മന ിലാക്കിയിട്ട് നിന്തിരുവടി അരുളിെ . 
"അേ  വ! വളെരക്കാലം രാജയ്സുഖെത്ത അനുഭവി ിട്ട് പി ീ  എ ാ ി ം മീെത 
സ്ഥിതിെച തും പുനരാവൃത്തിയി ാത്തതുമായ സ്ഥാനെത്ത ാപി ാ ം. " 

ഇത ചിഷി തവ്യി ഗേത നൃപനന്ദേനാഽസാ- 

വാനന്ദിതാഖിലജേനാ നഗരീമുേപത: | 

േരേമ ചിരം ഭവദനു ഹപൂര്ണ്ണകാമ- 

സ്താേത ഗേത ച വനമാദൃതരാജയ്ഭാര: || 9 || 

എ ി കാരം അരുളിെ ് നിന്തിരുവടി അന്തര്ധാനംെച േ ാ   ഈ രാജകുമാര   
എ ാ ജന േളയും ആനന്ദി ി െകാണ്ട് നഗരെത്ത ാപി ് അ യുെട 
അനു ഹംെകാണ്ട് പരിപൂര്ണ്ണമായ മേനാരഥേത്താ കൂടിയവനായി, സവ്പിതാവ് 
വനത്തിേല  േപായതില്പിെ  കേ ല്ക്കെ ട്ട രാജയ്ഭാരേത്താ കുടിയവനായി 
വളെരക്കാ ം സുഖമായിക്കഴി കൂട്ടി.  

യേക്ഷണ േദവ നിഹേത പുനരുത്തേമഽസ്മിന്  

യൈക്ഷ: സ യുദ്ധനിരേതാ വിരേതാ മനൂ യ്ാ | 

ശാന്തയ്ാ സന്നഹൃദയാദ്ധനദാദുേപതാ- 

ത്തവ്ദ്ഭ ിേമവ സുദൃഢാമവൃേണാന്മഹാത്മാ || 10 || 

േഹ ഭഗവന് ! പി ീ  (സുരുചീപു നായ) ഈ ഉത്തമ   ഒരു യക്ഷനാ ല്  
െകാ െ ട്ടേ ാ   ആ  വ   യക്ഷന്മാേരാ കൂടി യുദ്ധംെച ാ   സ ദ്ധനായി 
സവ്യംഭുവമനുവിെന്റ വാക്കിനാല്  അതില്നി  വിരമി .  മഹാമനസ്കനായ അേദ്ദഹം, 
യക്ഷന്മാേരാ ണ്ടായ േകാപത്തിെന്റ ശമനത്താല്  സ ഷ്ടചിത്തനായി (കാ ാ  ) 
വെ ത്തിയവനായ കുേബരനില്നി ് സുസ്ഥിരമായ നിന്തിരുവടിയുെടേനര്  
ഭ ിെയത്തെ യാണ് വരി ത്. 

അേന്ത ഭവത്പുരുഷനീതവിമാനയാേതാ 
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മാ ാ സമം വപേദ മുദിേതാഽയമാേസ്ത | 

ഏവം സവ്ഭൃതയ്ജനപാലനേലാലധീസ്തവ്ം 

വാതാലയാധിപ നിരുന്ധി മമാമയൗഘാ ന  ന്   || 11 || 

ഇേദ്ദഹം അവസാനത്തില്  തെന്റ അമ്മേയാ കൂടി അ യുെട പാര്ഷദന്മാരാ ല്  
െകാ വരെ ട്ട വിമാനത്തില്െച ് വമണ്ഡലത്തി ല്  സ ഷ്ടനായി 
സ്ഥിതിെച . ഗുരുവായുപുേരശവ്ര! ഇ കാരം തെ  േസവി വെര കാ  
രക്ഷി തില്  അനുഭവമു  മനേ ാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗസമൂഹ െള 
ത ത്തരുേളണേമ. 

വചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന പതിേനഴാം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 168 
വൃത്തം: വസന്തതിലകം.  
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Dashaka 18 - പൃഥുചരിതവര്ണ്ണനം. 

ജാതസയ് വകുല ഏവ തുംഗകീര്േത്ത- 

രംഗസയ് വയ്ജനി സുത: സ േവനനാമാ | 

യേദ്ദാഷവയ്ഥിതമതി: സ രാജവരയ്- 

സ്തവ്ത്പാേദ നിഹിതമനാ വനം ഗേതാഽഭൂത്  || 1 || 

വെന്റ വംശത്തില്തെ  ജനി വനായ അതി കീര്ത്തിമാനായ അംഗമഹാ 
രാജവി  േവനെന  േപരായി ഒരു പു    ജനി .  ആ രാജേ   (അംഗ  ) 
ആ പു െന്റ േദാഷം നിമിത്തം വയ്ാകുലചിത്തനായി നിന്തിരുവടിയുെട കാലടികളില്  
സമര് ിക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവനായിട്ട് വനത്തിേല  െച .  

പാേപാഽപി ക്ഷിതിതലപാലനായ േവന: 

പൗരാൈദയ്രുപനിഹിത: കേഠാരവീര് ഃ  | 

സര്േ േഭയ്ാ നിജബലേമവ സ ശംസന്  

ഭൂചേ  തവ യജനാനയ്യം നയ്രൗത്സീത്  || 2 || 

അതിപരാ മശാലിയായ േവന   പാപിയായിരു ി ം പൗരന്മാരാ ല്  രാജയ്െത്ത 
പരിപാലി തി ായി സിംഹാസനത്തില്  ഇരുത്തെ ; എ ാവേരാ ം തെന്റ 
ബലെത്ത ിതെ  വളെരേയെറ പുക ി റ െകാണ്ട് ഭൂമണ്ഡലത്തി ല്  ഇവ   
നിന്തിരുവടിയുെട യാഗകര്മ്മ െള മുടക്കി.  

സം ാേപ്ത ഹിതകഥനായ താപസൗേഘ 

മേത്താഽേനയ്ാ ഭുവനപതിര്ന്ന കശ്ചേനതി | 

തവ്ന്നിന്ദാവചനപേരാ മുനീശവ്ൈരൈസ്ത: 
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ശാപാഗ്നൗ ശലഭദശാമനായി േവന: || 3 || 

മഹര്ഷിസംഘം ഹിതം ഉപേദശി ാനായി വ േചര്  സമയം ǌാന ാെത േവെറ 
ഒരു ഈശവ്രനും ഇ  എ ി ിെന അ െയ നിന്ദി  പറയു തില്  സമര്ത്ഥനായ 
േവന   ആ മുനിേ ന്മാരാ ല്  ശാപമാകു  അഗ്നിയില്  ശലഭത്തിെന്റ അവസ്ഥെയ 
(മരണെത്ത) ാപി ിക്കെ .  

തന്നാശാത് ഖലജനഭീരുൈകര്മുനീൈ - 

സ്തന്മാ ാ ചിരപരിരക്ഷിേത തദംേഗ | 

തയ് ാേഘ പരിമഥിതാദേഥാരുദണ്ഡാ- 

േദ്ദാര്ദ്ദേണ്ഡ പരിമഥിേത തവ്മാവിരാസീ: || 4 || 

അതില്പിെ  ആ േവനന്  നാശംെകാണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരില്നി ം ഭയം വര്ദ്ധി വരായ 
മുനീശവ്രന്മാരാല്  േവനെന്റ മാതാവിനാ ല്  വളെരക്കാലമായി സുക്ഷി  
െവ െ ട്ടിരി  േവനെന്റ േദഹം ഊരു േദശം (തുട) മഥനം െച െ  പാപം 
നീക്കെ ടേവ ൈകക   ര ം മഥനം െച െ ട്ടേ ാ   നിന്തിരുവടി അവതരി രുളി.  

വിഖയ്ാത: പൃഥുരിതി താപേസാപദിൈഷ്ട: 

സൂതാൈദയ്: പരിണുതഭാവിഭൂരിവീരയ്: | 

േവനാര്ത്ഥയ് കബലിതസമ്പദം ധരി ീ- 

മാ ാന്താം നിജധനുഷാ സമാമകാര്ഷിഃ: || 5 || 

പൃഥു എ ് സിദ്ധനായത്തീര്  നിന്തിരുവടി മാമുനിമാരാ ല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ട സൂത   
മാഗധ   മുതലായ തിപാഠകന്മാരാ ല്  പുക ി ാടെ ട്ട ഒേട്ടെറ ഭാവി 
പരാ മ േളാ കുടിയവനായി േവനനില്നി ണ്ടായ പീഡയാ ല്  മറ െവ  
െ ട്ടിരു  സ േത്താ കൂടിയവ ം ആ മിക്കെ ട്ടവ മായ ഭൂമിെയ തെന്റ 
ധനു െകാണ്ട് അനുകുല (സമതല) യാക്കിത്തിര് .  

ഭൂയസ്താം നിജകുലമുഖയ്വത്സയുക്ൈതയ്ര്  - 
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േദവൈദയ്: സമുചിതചാരുഭാജേനഷു | 

അന്നാദീനയ്ഭിലഷിതാനി യാനി താനി 

സവ്ച്ഛന്ദം സുരഭിതനൂമദൂദുഹസ്തവ്ം || 6 || 

പി ിട് നിന്തിരുവടി കാമേധനുവിെന്റ രുപം ധരി ിരു വളായ ആ ഭൂമിെയ തെന്റ 
കുലത്തിെല ധാനിക   തെ യായ കിടാവുകേളാ കൂടിയ േദവന്മാ ര്  
മുതലായവെരെക്കാ ം അവരവരുെട േയാഗതയ്ക്കനുസരി  മേനാഹര ളായ 
പാ ളില്  അ ം തുട ിയ പദാര്ത്ഥ ളി ല്  ഇഷ്ടെ ട്ടവ യാെതാേ ാ അവെയ 
േവണ്ടേപാെല േദാഹനം െച ി . (കറെ ). 

ത്മാനം യജതി മൈഖസ്തവ്യി ിധാമ- 

ന്നാരേബ്ധ ശതതമവാജിേമധയാേഗ | 

ര്ദ്ധാലു: ശതമഖ ഏതയ് നീചേവേഷാ 

ഹൃതവ്ാഽശവ്ം തവ തനയാത് പരാജിേതാഽഭൂത് || 7 || 

ഹ്മവി രു ാത്മകമായ മൂ  മൂര്ത്തികേളാ കൂടിയ ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടി 
യാഗ െളെക്കാണ്ട് തെ തെ  യജി െകാണ്ടിരിെക്ക റാമെത്ത അശവ്േമധയാഗം 
തുട ിയേ ാ   േദേവ    അസൂയാ വായി നീചേവഷം ധരി ് വ ി  യാഗശവ്െത്ത 
അപഹരി ് നിന്തിരുവടിയുെട പു നില് ി  പരാജിതനായി ഭവി . 

േദേവ ം മുഹുരിതി വാജിനം ഹരന്തം 

വഹ്നൗ തം മുനിവരമണ്ഡേല ജുഹൂഷൗ | 

രുന്ധാേന കമലഭേവ േതാ: സമാപ്തൗ 

സാക്ഷാത്തവ്ം മധുരിപുൈമക്ഷഥാ: സവ്യം സവ്ം || 8 || 

മഹര്ഷിേ ന്മാ ര്  ഇ കാരം വീ ം കുതിരെയ അപഹരി വനായ ആ 
േദേവ െന അഗ്നിയില്  േഹാമി വാന്  ഒരു ിയേ ാ   ഹ്മാവ് ത ക്കേവ, 
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യാഗത്തിെന്റ അവസാനത്തില്  നിന്തിരുവടി സാത്മസവ്രുപനായിരി  സാക്ഷാല്  
മ ൈവരിെയ ത ത്താ   ദര്ശി .  

തദ്ദത്തം വരമുപലഭയ് ഭ ിേമകാം 

ഗംഗാേന്ത വിഹിതപദ: കദാപി േദവ | 

സ സ്ഥം മുനിനിവഹം ഹിതാനി ശംസ- 

ൈന്നക്ഷിഷ്ഠാ: സനകമുഖാന്  മുനീ ന്  പുരസ്താത് || 9 || 

േഹ ഭവവ  ! അേദ്ദഹത്താല്  നല്കെ ട്ടതായ ഏകാന്തഭ ിെയ വരമായി ലഭി ് 
ഒരിക്കല്  ഗംഗാതീരത്തി ല്  സ്ഥാനമുറ ി ിരു  നിന്തിരുവടി യാഗത്തി  
സ ിഹിതരായിരു  മുനിവൃന്ദ േളാ  മംഗളമാശംസി  െകാണ്ടിരി േ ാ   
മു ഭാഗത്തായി സനകാദികളായ മുനിമാെര ദര്ശി .  

വിജ്ഞാനം സനകമുേഖാദിതം ദധാന: 

സവ്ാത്മാനം സവ്യമഗേമാ വനാന്തേസവീ | 

തത്താദൃക്പൃഥുവപുരീശ സതവ്രം േമ 

േരാഗൗഘം ശമയ വാതേഗഹവാസിന്  || 10 || 

സനകനാല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ടതായ വിജ്ഞാനെത്ത ധരി വനായി തേപാവനെത്ത 
ആ യി ് നിന്തിരുവടി തെ ത്താ   സവ്ാത്മഭാവെത്ത ാപി ; അ േയാ 
വാതാലയവാസിയായ േദവ! അ കാരമു  പൃഥുച വര്ത്തിയുെട രൂപെത്ത 
ൈകെകാണ്ട നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗസമൂഹ െള ശമി ിേക്കണേമ. 

പൃഥുചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന പതിെനട്ടാം ദശകം. ആദിതഃ േ ാകാഃ 188. 
വൃത്തം: ഹര്ഷിണി. ലക്ഷണം. ിച്ഛിന്നം മനജരഗം ഹര്ഷിണിക്ക്. 
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Dashaka 19 – േചതകഥാവര്ണ്ണനം. 
 

പൃേഥാ  നപ്താ പൃഥുദര്മ്മകര്മ്മഠ : 

ാചീനബര്ഹിര്യുവതൗ ശത തൗ | 

േചതേസാ നാമ സുേചതസ: സുതാ- 

നജീജനത്തവ്ത്കരുണാ രാനിവ  || 1 || 

ആ പൃഥുവിെന്റതെ  പൗ െന്റ പു നായ പരമധര്മ്മി നായ ാചീന ബര്ഹി ് 
യുവതിയായ ശത തി എ  പന്തിയില്  അ യുെട കരുണയുെട 
മുളകെള തുേപാെല സുശിലന്മാരായ േചത ക   എ ് പു ന്മാെര ജനി ി .  

പിതു: സിസൃക്ഷാനിരതസയ് ശാസനാദ്- 

ഭവത്തപസയ്ാഭിരതാ ദശാപി േത 

പേയാനിധിം പശ്ചിമേമതയ് തത്തേട 

സേരാവരം സന്ദദൃശു മേനാഹരം || 2 || 

സൃഷ്ടികര്മ്മത്തി ല്  ഔല്സുകയ്േത്താ കൂടിയ പിതാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരി ് 
അ െയ ധയ്ാനി െകാണ്ട് തപ െചയവ്ാ   പുറെ ട്ടവരായ അവ ര്  പ േപരും 
പടി ാെറ  സമു െത്ത ാപി ് അതിെന്റ കരയില്  മേനാഹരമായ ഒരു താമര 
െ ാ െയ ക .  

തദാ ഭവത്തീര്ത്ഥമിദം സമാഗേതാ 

ഭേവാ ഭവേത്സവകദര്ശനാദൃത: | 

കാശമാസാദയ് പുര: േചതസാ- 
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മുപാദിശത് ഭ തമസ്തവ സ്തവം || 3 || 

അേ ാ   ഈ അ യുെട പുണയ്തീര്ത്ഥത്തിേല  വെ ത്തിയവനായ 
ഭ േ നായ ശിവ   അ യുെട േസവകന്മാെര കാണു തി ല്  
ആദരേവാ കൂടിയവനായിട്ട് േചത ക െട മു ില്  തയ്ക്ഷമായി നിന്തിരുവടിയുെട 
ദിവയ്മായ േ ാ െത്ത ഉപേദശി . 

സ്തവം ജപന്തസ്തമമീ ജലാന്തേര 

ഭവന്തമാേസവിഷതായുതം സമാ: | 

ഭവ ഖാസവ്ാദരസാദമീഷവ്ിയാന്  

ബഭൂവ കാേലാ വവന്ന ശീ താ || 4 || 

ഇവര്  ആ ീരു നാല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ട േ ാ െത്ത ജപി െകാണ്ട് 
െവ ത്തി ില്  പതിനായിരം െകാ േളാ ം നിന്തിരുവടിെയ ഭജി ; അ യുെട 
ചിദാനന്ദസുഖം ആസവ്ദി തി ല്  രസേത്താ കൂടിയവരായതുെകാണ്ട് ഇവരി ല്  
ഇ യും കാലതാമസം ഉണ്ടായി. വെനേ ാെല (ദര്ശനം നല് തി ല് ) േവഗത 
ഉണ്ടായി .  

തേപാഭിേരഷാമതിമാ വര്ദ്ധിഭി: 

സ യജ്ഞഹിംസാനിരേതാഽപി പാവിത: | 

പിതാഽപി േതഷാം ഗൃഹയാതനാരദ- 

ദര്ശിതാത്മാ ഭവദാത്മതാം യയൗ || 5 || 

ഇവരുെട ഏ വും വര്ദ്ധി  തപ ക െകാണ്ട് യാഗഹിംസയി ല്  
നിരതനായിരു ി കൂടി പരിശുദ്ധനാക്കെ ട്ടവനായി അവരുെട ആ പിതാവ്  
ഹത്തിേല വ  നാരദമഹര്ഷിയാ ല്  ആത്മജ്ഞാനം ലഭി വനായി അ യുെട 

സായുജയ്െത്ത ാപി .  

കൃപാബേലൈനവ പുര: േചതസാം 
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കാശമാഗാ: പതേഗ വാഹന: | 

വിരാജി ച ാദിവരായുധാംശുഭിര്  - 

ഭുജാഭിരഷ്ടാഭിരുദഞ്ചിതദ തി: || 6 || 

പക്ഷീ വാഹനനായ നിന്തിരുവടി േശാഭേയാ കൂടിയ ച ം മുതലായ 
ദിവയ്ായുധ ളാല്  പരിലസി  എ  ൈകക െകാണ്ട് ഏ വും 
കാശി വനായിട്ട് വര്ദ്ധി  കാരുണയ്ംെകാ തെ  േചത ക  മു ി ല്  
തയ്ക്ഷനായി വിള ി.  

േചതസാം താവദയാചതാമപി 

തവ്േമവ കാരുണയ്ഭരാദവ്രാനദാ: | 

ഭവദവ്ിചിന്താഽപി ശിവായ േദഹിനാം 

ഭവതവ്സൗ രു നുതിശ്ച കാമദാ || 7 || 

അേ ാ   യാചിക്കാതിരു ി കൂടി ആ േചത ക ക്ക് നിന്തിരുവടിതെ  വര്ദ്ധി  
കരുണേയാെട വര   നല്കി; "നി െളപ ിയു  സ്മരണതെ  ജന    
മംഗളമായി ഭവിക്കെട്ട, ഈ രു ഗീതം എ  േ ാ വും സകല കാമ േളയും 
നല്കെട്ട. 

അവാപയ് കാന്താം തനയാം മഹീരുഹാം 

തയാ രമദ്ധവ്ം ദശലക്ഷവത്സരീം | 

സുേതാഽ  ദേക്ഷാ നനു തത്ക്ഷണാച്ച മാം 

യാസയ്േഥതി നയ്ഗേദാ മുൈദവ താന്  || 8 || 

വൃക്ഷകനയ്കെയ പന്തിയായി ലഭി ിട്ട് അവേളാെടാ ി ് പ  ലക്ഷം 
സംവത്സരക്കാലം നി ള്  രമി െകാ വി   ; ദക്ഷ   എ  പു നും ഉണ്ടാവെട്ട; 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 19 98

അതില്പിെ  താമസംകൂടാെത എെ  ാപി െകാ വി  " എ ി ിെന 
സേന്താഷേത്താെട നിന്തിരുവടി അവേരാ  അരു െച .  

തതശ്ച േത ഭൂതലേരാധിനസ്തരൂന്  

ധാ ദഹേന്താ ഹിേണന വാരിതാ: | 

ൈമശ്ച ദത്താം തനയാമവാപയ് താം 

തവ്ദു കാലം സുഖിേനാഽഭിേരമിേര || 9 || 

അതി േശഷം അവ  ഭൂമിെയ മറ െകാ  പടര് നി ്കു  വൃക്ഷ െള 
േ ാധംെകാ  ദഹി ി വരായി ഹ്മേദവനാല്  തടയെ ട്ടവരായിട്ട് 
വൃക്ഷ ളാ ല്  നല്കെ ട്ട ആ കനയ്കെയ ാപി ് നിന്തിരുവടി 
അരുളിെ േതടേത്താളം കാലം സുഖേത്താ കൂടിയവരായി രമി .  

അവാപയ് ദക്ഷം ച സുതം കൃതാദ്ധവ്രാ: 

േചതേസാ നാരദലബ്ധയാ ധിയാ | 

അവാപുരാനന്ദപദം തഥാവിധ- 

സ്തവ്മീശ വാതാലയനാഥ പാഹി മാം || 10 || 

ആ േചത ക   ദക്ഷ   എ  പു    ലഭി ് യാഗകര്മ്മ    െച വരായി 
നാരദമഹര് ഷിയില്നി  ലഭി  അധയ്ാത്മ ബുദ്ധിെകാണ്ട് പരമാനന്ദപദെത്ത ാപി . 
അ േയാ ഗുരുവായുപുേരശ ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി എെ  കാത്തരുേളണേമ.  

േദതസകഥാവര്ണ്ണനം എന്ന പെത്താമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
വൃത്തം: വംശസ്ഥം.  ലക്ഷണം : ജത   വംശസ്ഥമതാം ജര ം. 
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Dashaka 20 - ഋഷഭേയാഗീശവ്രചരിതവര്ണ്ണനം. 
 

ിയ തസയ് ിയപു ഭൂതാ- 

ദാഗ്നീ രാജാദുദിേതാ ഹി നാഭി: | 

തവ്ാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടിമേധയ് 

തൈവവ തുൈഷ്ടയ് കൃതയജ്ഞകര്മ്മാ. || 1|| 

ിയവൃതെന്റ ഇഷ്ടപു നായ ആഗ്നി   എ  മഹാരാജവില്നി  ഉ വി വനായ 
നാഭി അ യുെട സാദിത്തി േവണ്ടിത്തെ  െച െ ട്ട 
യാഗകര്മ്മേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് യജ്ഞമദ്ധയ്ത്തി ല്  അഭീഷ്ടെത്ത ന ്കു വനായ 
നിന്തിരുവടിെയ ദര്ശി .  

അഭി തസ്ത  മുനീശവ്ൈരസ്തവ്ം 

രാജ്ഞ: സവ്തുലയ്ം സുതമ ഥയ്മാന: | 

സവ്യം ജനിേഷയ്ഽഹമിതി വാണ-  

സ്തിേരാദധാ ബര്ഹിഷി വിശവ്മൂര്േത്ത || 2 || 

േഹ വിശവ്രുപി   ! നിന്തിരുവടി അവിെട മുനിേ ന്മാരാല്  തിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് 
ആ മഹാരാജാവി ് അ  സ ശനായ പു െന ാര്ത്ഥിക്കെ ട്ടവനായി 
"ǌാ തെ  പു നായി ജനിക്കാം." എ ് അരുളിെ െകാ  യാഗാഗ്നിയില്  
മറ .  

നാഭി ിയായാമഥ േമരുേദവയ്ാം 

തവ്മംശേതാഽഭൂ: ൠഷഭാഭിധാന: | 

അേലാകസാമാനയ്ഗുണ ഭാവ- 
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ഭാവിതാേശഷജന േമാദ: || 3 || 

അനന്തരം നാഭിരാജാവിെന്റ പന്തിയായ േമരുേദവിയില്  േലാക സാധാരണമ ാത്ത 
ഗുണവിേശഷംെകാ ം മഹിമാതിശയംെകാ ം ജന െക്ക ാം പരമാനന്ദം 
നല്കിെകാ  നിന്തിരുവടി ഋഷഭെന  േപേരാെട സവ്ാംശഭൂതനായി അവതരി .  

തവ്യി ിേലാകീഭൃതി രാജയ്ഭാരം 

നിധായ നാഭി: സഹ േമരുേദവയ്ാ | 

തേപാവനം ാപയ് ഭവന്നിേഷവീ 

ഗത: കിലാനന്ദപദം പദം േത || 4 || 

നാഭിമഹാരാജവ് മൂ  േലാക േളയും ഭരി  നിന്തിരുവടിയില്  രാജയ്ഭാരെത്ത 
സമര് ി ് പന്തിയായ േമരുേദവിേയാ കൂടി തേപാവനത്തില്െച  നിന്തിരുവടിെയ 
േസവി െകാണ്ട് പരമാനന്ദത്തി  ആ ദമായ അ യുെട പരമപദെത്ത 
ാപി േപാല് .  

ഇ സ്തവ്ദുത്  കര്ഷകൃതാദമര്ഷാ- 

ദവ്വര്ഷ നാസ്മിന്നജനാഭവര്േഷ | 

യദാ തദാ തവ്ം നിജേയാഗശ യ്ാ 

സവ്വര്ഷേമനദവ്യ്ദധാ: സുവര്ഷം || 5 || 

േദേവ   അ യുെട ഉല്ക്കര്ഷത്തി ണ്ടായ അസൂയെകാണ്ട് അജനാഭം എ  ഈ 
ഭൂഖണ്ഡത്തില്  വര്ഷിക്കാതിരു  സമയം നിന്തിരുവടി സവ്ന്തം േയാഗബലംെകാണ്ട് 
അ യുെട ഈ രാജയ്െത്ത ന  മഴുയു താക്കിത്തീര് . 

ജിേത ദത്താം കമനീം ജയന്തീ- 

മേഥാദവ്ഹന്നാത്മരതാശേയാഽപി | 

അജീജനസ്ത  ശതം തനൂജാ- 
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േനഷാം ക്ഷിതീേശാ ഭരേതാഽ ജന്മാ || 6 || 

അതില്പിെ  നിന്തിരുവടി പരമാത്മവി ല്  ആസ ിേയാ കൂടിയ മനേ ാ  
കൂടിയവനായിരു ി ം ത ാല്  ജയിക്കെ ട്ട ഇ നാ ല്  നല്കെ ട്ട ജയന്തിെയ  
േപരായ സുന്ദരിയ വിവാഹംെച  അവളില്  പു ന്മാെര ജനി ി ; അവരില്  
േജയ് നായ ഭരത   രാജാവായി.  

നവാഭവന്  േയാഗിവരാ നവാേനയ് 

തവ്പാലയന്  ഭാരതവര്ഷഖണ്ഡാന്  | 

ൈസകാ തവ്ശീതിസ്തവ േശഷപു - 

സ്തേപാബലാത് ഭൂസുരഭൂയമീയു: || 7 || 

അവരില്  ഒ തുേപ ര്  േയാഗിശവ്രന്മാരായി ഭവി ; േവെറ ഒ തു േപരാവെട്ട 
ഭാരതഖണ്ഡത്തി  ഭൂഭാഗ െള പരിപാലി ; അ യുെട ബാക്കിയു  
എ പെത്താ  പു ന്മാരും തേപാബലംെകാണ്ട് ഹ്മണയ്െത്ത ാപി .  

ഉ വ്ാ സുേതേഭയ്ാഽഥ മുനീ മേധയ് 

വിര ിഭ യ്നവ്ിതമു ിമാര്ഗ്ഗം | 

സവ്യം ഗത: പാരമഹംസയ്വൃത്തി- 

മധാ ജേഡാന്മത്തപിശാചചരയ്ാം || 8 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി മുനീശവ്രന്മാരുെട ഇടയില്െവ ് പു ന്മാര്ക്ക് ൈവരാഗയ്ം, 
ഭ ി എ ിവേയാ കൂടിയ േമാക്ഷമാര് െത്ത ഉപേദശി ിട്ട് ത ത്താ   
പരമഹംസവൃത്തിെയ ാപി വനായി ജഡ  , ാന്ത  , പിശാച് എ ിവരുെട 
ചര് െയ അവലംബി .  

പരാത്മഭൂേതാഽപി പേരാപേദശം 

കുര്വന്  ഭവാന്  സര്വനിരസയ്മാന: | 
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വികാരഹീേനാ വിചചാര കൃത്സ്നാം 

മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീന: || 9 || 

പരമാത്മസവ്രുപനായി അനയ്ര്  ഉപേദശം ന ്കു വനായ നിന്തിരുവടി 
എ ാവരാ ം നിന്ദിക്കെ ട്ടവനായിരു ി ം യാെതാരു വികാരവും കൂടാെത സമ മായ 

ഹ്മാനന്ദരസത്തി ല്  മുഴുകിയവനായി ഭൂമി മുഴു വ   സ രി . 

ശയു തം േഗാമൃഗകാകചരയ്ാം 

ചിരം ചരന്നാപയ് പരം സവ്രൂപം | 

ദവാഹൃതാംഗഃ കുടകാചേല തവ്ം 

താപാന്  മമാപാകുരു വാതനാഥ || 10 || 

അജഗര തേത്തയും9 പശു മൃഗ പക്ഷിക െട ചര്േ യും വളെരക്കാലം 
ആചരി െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി പരമാത്മസവ്രൂപെത്ത ാപി ് കുടകുമലയിെവ ് 
കാ തീയാല്  നശി ിക്കെ ട്ട ശരീരേത്താ കൂടിയവനായി ഭവി ; അ േയാ 
ഗുരുവാ ര ! എെന്റ താപ െള നശി ിേക്കണെമ! 

ഋഷഭേയാഗീശവ്രചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന ഇരുപതാം ദശകം സമാപ്തം. ആദിതഃ േ ാകാഃ 209. 
വൃത്തം: ഉപജാതി. 

                               
9 ആഹാരസ ാദനത്തി  യാെതാരു യത്നവും െച ാെത ക ില്  കിട്ടിയതു ഭക്ഷി ക, ഒ ം ലഭിക്കാതിരു ാല്  പട്ടിണികിട ക എ ത് അജ വൃതം 
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Dashaka 21 - ജംബുദവ്ീപാദിഷു ഭഗവദുപാസനാ കാരവര്ണ്ണനം. 
 

മേദ്ധയ്ാദ്ഭേവ ഭുവ ഇളാവൃതനാമ്നി വര്േഷ 

ഗൗരീ ധാനവനിതാജനമാ ഭാജി | 

ശര്േ ണ മ നുതിഭി: സമുപാസയ്മാനം 

സങ്കര്ഷണാത്മകമധീശവ്ര സം േയ തവ്ാം || 1 || 

ഭഗവ  ! ഭൂമിയുെട മദ്ധയ്ത്തില്  സ്ഥിതിെച തും ീപാര് തി മു പായ വനിതക   
മാ ം അധിവസി തുമായ ഇളാവൃതെമ  ഭൂമണ്ഡത്തി ല്  മ െളെക്കാ ം 
േ ാ െളെക്കാ ം ഉപാസിക്കെ  സ ര്ഷണമൂര്ത്തിയായ നിന്തിരുവടിെയ 
ǌാ   ആ യി . 

ഭ ാശവ്നാമക ഇളാവൃതപൂര്വവര്േഷ 

ഭ േവാഭി: ഋഷിഭി: പരിണൂയമാനം | 

ക ാന്തഗൂഢനിഗേമാദ്ധരണ വീണം 

ധയ്ായാമി േദവ ഹയശീര്ഷതനും ഭവന്തം || 2 || 

േഹ ഭഗവ   , ഭ ാശവ്െമ  േപേരാ കൂടിയ ഇളാവൃതത്തി  കിഴ ഭാഗ  കിട  
ഭൂഭാഗത്തില്  ഭ വ കള്  എ  മഹര്ഷിമാരാല്  തിക്കെ വനും 
ക ാന്തകാലത്തില്  കാണാതായ േവദ െള ഉദ്ധരി തി ല്  സമര്ത്ഥനും 
ഹയ ിവസവ്രൂപിയുമായ ഭവാെന ധയ്ാനി .  

ധയ്ായാമി ദക്ഷിണഗേത ഹരിവര്ഷവര്േഷ 

ാദമുഖയ്പുരുൈഷ: പരിേഷവയ്മാണം | 

ഉ ംഗശാന്തധവലാകൃതിേമകശുദ്ധ- 
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ജ്ഞാന ദം നരഹരിം ഭഗവന്  ഭവന്തം || 3 || 

േഹ ഭഗവ  ! െത ഭാഗ  ഹരിവര്ഷെമ  ഭൂവിഭാഗത്തി ല്  ാദ   മുതലായ 
ഭ ന്മാരാല്  പരിേസവിക്കെ വനും െവ യര്  ശാന്തസുന്ദരമായ 
സവ്രുപേത്താ കൂടിയവനും ഉല്കൃഷ്ടമായ അൈദവ്തജ്ഞാനെത്ത ന വനും 
നരസിംഹസവ്രുപിയുമായ നിന്തിരുവടിെയ ധയ്ാനി .  

വര്േഷ തീചി ലലിതാത്മനി േകതുമാേല 

ലീലാവിേശഷലലിതസ്മിതേശാഭനാംഗം | 

ലക്ഷ്മയ്ാ ജാപതിസുൈതശ്ച നിേഷവയ്മാണം 

തസയ്ാ: ിയായ ധൃതകാമതനും ഭേജ തവ്ാം || 4 || 

പടി ാ ഭാഗെത്ത മേനാഹരമായ േകതുമാലെമ  േദശത്ത് 
ലീലാവിേശഷ ളാ ം േചേതാഹരമായ മന്ദസ്മിതംെകാ ം േശാഭി  
ശരീരേത്താ കൂടിയവനും ല ീേദവിയാ ം ജാപതിയുെട പു ന്മാരാ ം 
പരിേസവിക്കെ വനും അവ െട സേന്താഷത്തിനുേവണ്ടി കാമേദവസവ്രുപെത്ത 
ൈകെകാണ്ടവനുമായ നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   ഭജി .  

രേമയ് ഹ ദീചി ഖലു രമയ്കനാമ്നി വര്േഷ 

തദവ്ര്ഷനാഥമനുവരയ്സപരയ്മാണം | 

ഭക്ൈതകവത്സലമമത്സരഹൃ  ഭാന്തം 

മത്സയ്ാകൃതിം ഭുവനനാഥ ഭേജ ഭവന്തം || 5 || 

േഹ േലാേകശ ! വട ഭാഗത്തിേല ഏ വും മേനാഹരമായ രമയ്കെമ  േദശത്തി ല്  
ആ േദശത്തി ധിപതിയായ ൈവവസവ്തമനുവിനാല്  ആരാധിക്കെ നവനും 
ഭ വത്സലനും മത്സരബുദ്ധിേയാ കൂടാത്തവരുെട ദയത്തില്  കാശി വനും 
മത്സയ്ാകൃതി ൈകെക്കാണ്ടിരി വനുമായ ഭവാെന ഭജി .  
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വര്ഷം ഹിരണ്മയസമാഹവ്യമൗത്തരാഹ- 

മാസീനമ ിധൃതികര്മ്മഠകാമഠാംഗം | 

സംേസവേത പിതൃഗണ വേരാഽരയ്മാഽയം 

തം തവ്ാം ഭജാമി ഭഗവന്  പരിചിന്മയാത്മ ന്  || 6 || 

േഹ സ ിന്മയസവ്രൂപനായ േദവ! ഹിര യെമ  പറയെ  
ഉത്തര േദശത്തി  ഭൂഖണ്ഡെത്ത അധിവസി  മന്ദരെമ  മാമലെയ 
ധരി തി  കഴിവു തായ കൂര്മ്മസവ്രുപിയായ നിന്തിരുവടിെയ പിതൃഗണ ളി ല്  
മുഖയ്നായ ഈ അര് മാവു ആരാധി .  അ കാരമു  നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   
ഭജി .  

കിേഞ്ചാത്തേരഷു കുരുഷു ിയയാ ധരണയ്ാ 

സംേസവിേതാ മഹിതമ നുതി േഭൈദ: | 

ദം ാ ഘൃഷ്ടഘനപൃഷ്ഠഗരിഷ്ഠവര്ഷ്മ 

തവ്ം പാഹി വിജ്ഞനുത യജ്ഞവരാഹമൂര്േത്ത || 7 || 

അ േയാ ജ്ഞാനികളാല്  തിക്കെ  യജ്ഞവരാഹമൂര്ത്തിയായ ഭഗവ  ! ഇതു 
മാ മ , ഉത്തരകുരുക്ക   എ ് സ്ഥലത്ത് ിയപത്നിയായ ഭൂമിേദവിയാ ല്  
ദിവയ് ളായ മ   േ ാ വിേശഷ െള ിവയാ ല്  ആരാധിക്കെ വനും 
േത യുെട അ ംെകാണ്ട് ഉര െ ട്ട േമഘപൃഷ്ട േളാ ം അത തമായ 
ശരീരേത്താ കൂടിയവനുമായ നിന്തിരുവടി എെ  കാത്തരുേളണേമ. 

യാമയ്ാം ദിശം ഭജതി കിംപുരുഷാഖയ്വര്േഷ 

സംേസവിേതാ ഹനുമതാ ദൃഢഭ ിഭാജാ | 

സീതാഭിരാമപരമാദ്ഭുതരൂപശാലീ 

രാമാത്മക: പരിലസന്  പരിപാഹി വിേഷ്ണാ || 8 || 
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േഹ ഭഗവ   ! െത ഭാഗത്ത് സ്ഥിതിെച  കിംപുരുഷം എ  േദശത്ത് ഢമായ 
ഭ ിേയാ കൂടിയ ീ ഹനുമാനാല്  പരിേസവിക്കെ ട്ടവനായി സീതേദവി  ഏ വും 
മേനാഹരവും, ആ ര് കരവുമായ രൂപേത്താ കൂടിയവനായി 

ീരാമച സവ്രൂപിയായി വിള  നിന്തിരുവടി എെ  പരിപാലിേക്കണേമ. 

ീനാരേദന സഹ ഭാരതഖണ്ഡമുൈഖയ്- 

സ്തവ്ം സാങ്ഖയ്േയാഗനുതിഭി: സമുപാസയ്മാന: | 

ആക കാലമിഹ സാധുജനാഭിരക്ഷീ 

നാരായേണാ നരസഖ: പരിപാഹി ഭൂമന ന്     || 9 || 

േഹ സര്േ ശവ്ര! ഇവിെട ീ നാരദമഹര്ഷിയാ ല്  ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല ധാന 
ഭ ന്മാേരാ കൂടി സാംഖയ്ം, േയാഗം തികെള ിവയാ ല്  േസവിക്കെ വനും 
ളയംവെര സജ്ജന േള പരിപാലി വനും, നരേനാ കൂടിയ 

നാരായണമൂര്ത്തിയായ നിന്തിരുവടി കാത്തരുേളണേമ. 

ാേക്ഷഽര്ക്കരൂപമയി ശാല്മല ഇ രൂപം 

ദവ്ീേപ ഭജന്തി കുശനാമനി വഹ്നിരൂപം | 

ൗേഞ്ചംഽബുരുപമഥ വായുമയം ച ശാേക 

തവ്ാം ഹ്മരൂപമപി പുഷ്കരനാമ്നി േലാകാ: || 10 || 

േദവ ! ക്ഷദവ്ീപില്  ആദിതയ്രൂപനായും ശാ ലദവ്ീപി ല്  ച രൂപിയായും കുശെമ  
ദവ്ീപില്  അഗ്നിരൂപനായും ൗ ദവ്ീപി ല്  വരുണരൂപിയായും ശാകദവ്ീപി ല്  
വായുസവ്രൂപിയായും ഭഗവ   ! പുഷ്കരദവ്ീപില്  ഹ്മമൂര്ത്തിയായും നിന്തിരുവടിെയ 
ജന    ഭജി . 

സര്ൈവര് വാദിഭിരുഡു കൈരര് ൈഹശ്ച 

പുച്ഛാദിേകഷവ്വയേവഷവ്ഭിക യ്മാൈന: | 
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തവ്ം ശിംശുമാരവപുഷാ മഹതാമുപാസയ്: 

സന്ധയ്ാസു രുന്ധി നരകം മമ സി ശായിന്  || 11 || 

േഹ പാലാഴിയില്  പ ിെകാ  ഭഗവ  ! വാല്  തുട ിയ അവയവ ളി ല്  
സ ിക്കെ ട്ട വ   മുതലായ എ ാ നക്ഷ േളാ ം ഹ േളാ ം 
ഉപലക്ഷിതനായി ശിംശുമാരസവ്രൂപേത്താെട സന്ധയ്കാല ളില്  മഹന്മാര്   
ഉപാസിക്കത്തക്കവനായി േശാഭി  നിന്തിരുവടി എെന്റ നരകെത്ത ത േക്കണേമ. 

പാതാളമൂലഭുവി േശഷതനും ഭവന്തം 

േലാൈലകകുണ്ഡലവിരാജിസഹ ശീര്ഷം | 

നീലാംബരം ധൃതഹലം ഭുജഗാംഗനാഭിര്  - 

ജുഷ്ടം ഭേജ ഹര ഗദാന്  ഗുരുേഗഹനാഥ || 12 || 

പാതാളത്തിെന്റ അടിത്തട്ടില്  ഇളകു  കുണ്ഡലേത്താ കൂടി േശാഭി  ഒരായിരം 
ശിര കേളാ കൂടിയവനും നീലവ മു ത്ത് ഹലായുധം ധരി വനായി നാഗകനയ്കളാല്  
ഴെ ട്ടനുമായുമിരി  ആദിേശഷസവ്രൂപിയായ നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   ഭജി .  

ഗുരുവാ ര ! എെന്റ േരാഗ െള േവേരാെട നശി ിേക്കണേമ ! 

ജംബുദവ്ീപാദിഷു ഭഗവദുപാസനാ കാരവര്ണ്ണനം എന്ന ഇരുപെത്താന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 221 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം 

ലക്ഷണം : െചാ ാം വസന്തതിലകം തഗജംജഗംഗാ. 
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Dashaka 22 - അജാമിേളാപാഖയ്ാനം  
 

അജാമിേളാ നാമ മഹീസുര: പുരാ 

ചരന്  വിേഭാ ധര്മ്മപഥാന്  ഗൃഹാ മീ | 

ഗുേരാര്ഗ്ഗിരാ കാനനേമതയ് ദൃഷ്ടവാ ന്  

സുധൃഷ്ടശീലാം കുലടാം മദാകുലാം || 1 || 

സര്േ ശവ്രാ! പെണ്ടാരിക്കല്  ഹസ്ഥാ മം സവ്ീകരി ് ധര്മ്മമാര് ളി ല്  ജീവിതം 
നയി ിരു  അജാമിള   എ  ാഹ്മണ   ഗുരുവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരി ് 
വനത്തിേല േപായ സമയം തീെര ലജ്ജയി ാത്തവ ം മദപരവശയുമായ ഒരു 
േവശയ്െയ കാണാനിടയായി. 

സവ്ത: ശാേന്താഽപി തദാഹൃതാശയ: 

സവ്ധര് ജയ് തയാ സമാരമന്  | 

അധര്മ്മകാരീ ദശമീ ഭവന്  പുന ര്  - 

ദധൗ ഭവന്നാമയുേത സുേത രതിം || 2 || 

കൃതയ്ാ ശാന്തനാെണ ി ം അവളാല്  വശീകരിക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവനായി 
തെന്റ കുലധര്മ്മെത്ത ൈകെവടി ് അവേളാെടാ ി ് രമി െകാണ്ട് 
അധര്മ്മ ളനു ി വനായി വാര്ദ്ധയ്കയ്ം ാപി സമയത്ത് അ യുെട 
തിരുനാമേത്താ കൂടിയ പു നില്  വാത്സലയ്ം ൈകെകാ .  

സ മൃത കാേല യമരാജകിങ്കരാന ന്   

ഭയങ്കരാം ീനഭിലക്ഷയന്  ഭിയാ | 

പുരാ മനാ വ് തിവാസനാബലാത് 

ജുഹാവ നാരായണനാമകം സുതം || 3 || 
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ആ അജാമിള   മരണസമയത്ത് ഭയ രന്മാരായ മൂ  യമകി രന്മാെര 
എതിരില്കണ്ട് ഭയംെകാണ്ട് മു പ് അ െമ ി ം ഉണ്ടായി  ഭഗവ ല്  സ്മരണയുെട 
വാസനബലംെകാണ്ട് നാരായണ   എ ് േപേരാ കൂടിയ മകെന വിളി . 

ദുരാശയസയ്ാപി തദാതവ്നിര്ഗ്ഗത- 

തവ്ദീയനാമാക്ഷരമാ ൈവഭവാത് | 

പുേരാഽഭിേപതുര്ഭവദീയപാര്ഷദാ: 

ചതുര്ഭുജാ: പീതപടാ മേനാരമാ: || 4 || 

അേ ാ   ഉ രിക്കെ ട്ടതായ അ യുെട നാമക്ഷരത്തിെന്റ ൈവഭവംെകാണ്ട് 
ദുഷ്ടാത്മാവെണ ി ം അവെന്റ മു ില്  നാ  ൈകകേളാ കൂടിയവരും 
മ ത്തവരും മേനാഹരമായ രൂപേത്താ കൂടിയവരുമായ അ യുെട തയ്ന്മാര്  
ഓടിെയത്തി. 

അമും ച സംപാശയ് വികര്ഷേതാ ഭടാ ന്  

വിമുഞ്ചേതതയ്ാരുരുധുര്ബലാദമീ | 

നിവാരിതാേസ്ത ച ഭവജ്ജൈനസ്തദാ 

തദീയപാപം നിഖിലം നയ്േവദയ ന്  || 5 || 

ഇവേനയും പാശംെകാണ്ട് െകട്ടി വലി െകാ േപാകു  യമഭടന്മാെര "വി വി  " 
എ ് ഇവര്  ബലാ ്കാരമായി ത ; അേ ാ   അവരും അ യുെട ആ കളാ ല്  
ത ക്കെ ട്ടവരായിട്ട് അവെന്റ എ ാ പാപകര്മ്മ േളയും എ െത്ത  
പറ റിയി . 

ഭവ  പാപാനി കഥം തു നി േത 

കൃേതഽപി േഭാ ദണ്ഡനമസ്തി പണ്ഡിതാ: | 

ന നി തി: കിം വിദിതാ ഭവാദൃശാ- 
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മിതി േഭാ തവ്ത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര || 6 || 

"അ േയാ പണ്ഡിതന്മാെര! പാപ   ഉണ്ടായിെക്കാ െട്ട! ായ ിത്തം 
െച തി േശഷവും എ ിെനയാണ് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുക? നി െളേ ാെലയു  വര്ക്്ക 
ായ ിത്തം എ ത് എെന്ത റിയുകയിേ ? " എ ി ിെന, ഭഗവ   ! അ യുെട 

പാ ര്ഷദന്മാ ര്  േചാദി .  

തി തിഭയ്ാം വിഹിതാ താദയ: 

പുനന്തി പാപം ന ലുനന്തി വാസനാം | 

അനന്തേസവാ തു നികൃന്തതി ദവ്യീ- 

മിതി േഭാ തവ്ത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര || 7 || 

തികളാ ം തികളാ ം വിധിക്കെ  തം തുട ിയ കര്മ്മ    പാപെത്ത 
ശുദ്ധമാ ; പാപവാസനെയ നശി ി ി ; ഭഗവല്േസവനമാകെട്ട, രണ്ടിേനയും 
േവര ; എ ി ിെന, േഹ ഭഗവ  ! അ യുെട േസവകന്മാര്  പറ .  

അേനന േഭാ ജന്മസഹ േകാടിഭി: 

കൃേതഷു പാേപഷവ്പി നി തി: കൃതാ | 

യദ ഹീന്നാമ ഭയാകുേലാ ഹേര- 

രിതി േഭാ തവ്ത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര || 8 || 

"േഹ കി രന്മാേര! ഇവ   േപടി വിറ വനായി ഭഗവാെന്റ തിരുനാമെത്ത ഉ രി  
എ തുെകാണ്ട് ഇവനാല്  അേനകായിരം ജന്മ ളില്  െച ി  പാപ ളില്കൂടി 
ായ ിത്തം െച െ ." എ ി ിെന േഹ സര്േ ശവ്ര ! അ യുെട ആ ക   

പറ . 

നൃണാമബുദ്ധയ്ാപി മുകുന്ദകീര്ത്തനം 

ദഹതയ്ഘൗഘാന്  മഹിമാസയ് താദൃശ: | 
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യഥാഗ്നിേരധാംസി യഥൗഷധം ഗദാ - 

നിതി േഭാ തവ്ത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര || 9 || 

"അഗ്നി വിറകുകെള എ തുേപാെലയും മരു  േരാഗ െളെയ തുേപാെലയും 
ബുദ്ധിപൂര് മ ാെതയാെണ ി ം േമാക്ഷദനായ ീ ഹരിയുെട നാേമാ ാരണം 
ജന െട പാപസ യ െള പാെട ദഹി ി , ഈ നാമമഹാത്മയ്ം 
അ കാരമു താണ്, എ ി ിെന, േഹ േഭാ ! അ യുെട േസവകന്മാര്  പറ . 

ഇതീരിൈതര് ാമയ്ഭൈടരപാസൃേത 

ഭവദ്ഭടാനാം ച ഗേണ തിേരാഹിേത | 

ഭവ തിം കംചന കാലമാചരന ന്  

ഭവത്പദം ാപി ഭവദ്ഭൈടരസൗ || 10 || 

ഇ കാരം പറയെ ട്ട യമഭടന്മാരാ ല്  ഒഴി േപാകെ ട്ട സമയം അ യുെട 
പാര്ഷദന്മാര്  മറ േ ാള്  ഈ അജാമിളന്  കുെറക്കാലം ഭഗവത് സ്മരണം 
െച െകാണ്ട് കഴി കൂട്ടിയേശഷം അ യുെട േസവകന്മാരാല്  നിന്തിരുവടിയുെട 
സ ിധിയിേലക്ക് േചര്ക്കെ .  

സവ്കിങ്കരാേവദനശങ്കിേതാ യമ- 

സ്തവ്ദം ിഭക്േതഷു ന ഗമയ്താമിതി | 

സവ്കീയഭൃതയ്ാനശിശിക്ഷദുച്ചൈക: 

സ േദവ വാതാലയനാഥ പാഹി മാം || 11 || 

യമ   തെന്റ കി രന്മാ ര്  ഉണര്ത്തി തുേകട്ട് ശ േയാ കൂടിയവനായിട്ട് ‘അ യുെട 

തൃ ാദഭ ന്മാരുെട അ കൂടി േപാകരുത്’ എ ി െന തെന്റ ഭടന്മാെര 
കഠിനമായി ശാസി . േഹ ഗുരുവാ ര ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി എെ  
കാത്തരുേളണേമ. 
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അജാമിേളാപാഖയ്ാനം എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 232 - വൃത്തം : വംശസ്ഥം.  ലക്ഷണം – ജത    വംശസ്ഥമതാം ജര ം.  
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Dashaka 23 - ദക്ഷചരിതവും, ചി േകതൂപാഖയ്ാനവും, വൃതവധവര്ണ്ണനവും, 
സപ്തമരുദുത്പത്തികഥാവര്ണ്ണനവും. 

 

േചതസ  ഭഗവന്നപേരാ ഹി ദക്ഷ- 

സ്തവ്േത്സവനം വയ്ധിത സര്ഗ്ഗവിവൃദ്ധികാമ: | 

ആവിര്ഭഭൂവിഥ തദാ ലസദഷ്ടബാഹു- 

സ്തൈസ്മ വരം ദദിഥ താം ച വധൂമസിക്നിം || 1|| 

േഹ േഭാ! േചത ക െട പു നായ േവെറാരു ദക്ഷ   സൃഷ്ടിെയ 
വര്ദ്ദി ി വാനു  ആ ഹേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് നിന്തിരുവടിെയ ഭജി  േസവി ; 
അേ ാള്  നിന്തിരുവടി േശാഭി  എ  ൈകകേളാ കൂടിവയനായിട്ട് തയ്ക്ഷനായി; 
അേദ്ദഹത്തി  വരേത്തയും അസി നിെയ േപരായ ആ കനയ്കേയയും നല്കി. 

തസയ്ാത്മജാസ്തവ്യുതമീശ പുനസ്സഹ ം 

ീനാരദസയ് വചസാ തവ മാര്ഗ്ഗമാപു: | 

ൈനക വാസമൃഷേയ സ മുേമാച ശാപം 

ഭക്േതാത്തമസ്തവ്ൃഷിരനു ഹേമവ േമേന || 2 || 

ജഗദീശ! അേദ്ദഹത്തിെന്റ പതിേനാരായിരം പു ന്മാരും നാരദമഹര്ശിയുെട 
ഉപേദശത്താല്  അ യുെട മാര് െത്ത ാപി . ആ ദക്ഷ   മഹര്ഷി  ഒരിട ം  
സ്ഥിരമായിരിക്കാതിരിക്കെട്ട എ  ശാപവും ന ി.  ഭ ന്മാരി ത്തമനായ 
മഹര്ഷിയാവെട്ട അത് അനു ഹമായിത്തെ  കരുതി.   

ഷഷ്ടയ്ാ തേതാ ദുഹിതൃഭി: സൃജത: കുലൗഘാന്  

ദൗഹി സൂനുരഥ തസയ് സ വിശവ്രൂപ: | 

തവ്ത്സ്േതാ വര്മ്മിതമജാപയദി മാജൗ 
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േദവ തവ്ദീയമഹിമാ ഖലു സര് ൈജ : || 3 || 

അതിനുേശഷം അ പതു പു ിമാെരെക്കാണ്ട് വംശപര രകെള അഭിവൃദ്ധിെ  
അേദ്ദഹത്തി  മക െട മകെന്റ പു നായ ആ വിശവ്രൂപന്  അനന്തരം േദേവ െന 
നാരായണകവചെമ  അ യുെട േ ാ മാകു  കവചം ധരി ി ് യുദ്ധത്തി ല്  
ജയി ി . േഭാ അ യുെട മാഹാത്മയ്ം സകലേരയും ജയി തി  
സമര്ത്ഥമായതാണേ ാ. 

ാക്ശൂരേസനവിഷേയ കില ചി േകതു: 

പു ാ ഹീ നൃപതിരംഗിരസ: ഭാവാത് | 

ലൈബ്ധവ്കപു മഥ ത  ഹേത സപത്നീ- 

സംൈഘരമുഹയ്ദവശസ്തവ മായയാസൗ || 4 || 

പണ്ട് രേസനരാജയ്ത്തി ല്  ചി േകതു എ  രാജാവ് പു നുണ്ടാവാ   ആ ഹി ; 
ഇേദ്ദഹം അംഗിര ് മഹര്ഷിയുെട ഭാവംെകാണ്ട് ഒരു പു െന ലഭി ിട്ട് അനന്തരം 
ആ ശിശു സപത്നിമാരാ ല്  െകാ െ ട്ടേ ാ   ദുഃഖത്താ ല്  വശംെകട്ട് അ യുെട 
മായെകാണ്ട് േമാഹി .  

തം നാരദ  സമമംഗിരസാ ദയാലു: 

സ ാപയ് താവദുപദ ശയ് സുതസയ് ജീവം | 

കസയ്ാസ്മി പു  ഇതി തസയ് ഗിരാ വിേമാഹം 

തയ് വ്ാ തവ്ദര്ചനവിധൗ നൃപതിം നയ്യുങ് ത || 5 || 

ആ സമയം കരൂണാമൂര്ത്തിയായ നാരദമഹര്ഷി അംഗിരേ ാ കൂടി ആ രാജാവിെന 

സമീപി ് പു െന്റ ജീവെന അ  കാണി  െകാ ; ‘ǌാ   ആരുെട പു നാണ്’ 
എ  ആ ജീവെന്റ വാ േകട്ട് േമാഹെത്ത ഉേപക്ഷി  രാജാവിെന അ െയ 
ആരാധി  വിഷയത്തില്  നിേയാഗി .  

േസ്താ ം ച മ മപി നാരദേതാഽഥ ലബ്ധവ്ാ 
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േതാഷായ േശഷവപുേഷാ നനു േത തപസയ്ന്  | 

വിദയ്ാധരാധിപതിതാം സ ഹി സപ്തരാേ  

ലബ്ധവ്ാപയ്കുണ്ഠമതിരനവ്ഭജദ്ഭവന്തം || 6 || 

അനന്തരം ആ രാജാവകെട്ട നാരദമഹര്ഷിയില്നി ് േ ാ േത്തയും 
ദിവയ്മ േത്തയും ലഭി ് ആദിേശഷസവ്രൂപിയായ അ യുെട ീതിക്കായിത്തെ  
തപ െച  ഏഴുദിവസംെകാണ്ട് വിദയ്ാധരന്മാരുെട ആധിപതയ്ം ൈകവ ി ം മനം  
മ ക്കാെത നിന്തിരുവടിെയ ഭജി െകാേണ്ടയിരു . 

തൈസ്മ മൃണാലധവേലന സഹ ശീര്ഷ്ണാ 
രൂേപണ ബദ്ധനുതിസിദ്ധഗണാവൃേതന | 
ാദുര്ഭവന്നചിരേതാ നുതിഭി: സേന്നാ 

ദതവ്ാഽഽത്മതത്തവ്മനുഗൃഹയ് തിേരാദധാഥ || 7 || 
നിന്തിരുവടി താമരവളയംേപാെല െവ ത്തതും ആയിരം ശിര കേളാ കൂടിയതും 

തിെച െകാണ്ടിരി  സിദ്ധഗണ ളാല്  പരിേസവിക്കെ ട്ടതുമായ 
ദിവയ്രൂപേത്താെട താമസിയാെത തയ്ക്ഷനായി േ ാ ളാല്  സ ഷ്ടനായി ആ 
രാജാവി ാ െക്കാണ്ട് ആത്മതതവ്െത്ത ഉപേദശി ് അനു ഹി േശഷം 
അന്തര്ധാനംെച .  

തവ്ദ്ഭ മൗലിരഥ േസാഽപി ച ലക്ഷലക്ഷം 
വര്ഷാണി ഹര്ഷുലമനാ ഭുവേനഷു കാമം | 
സംഗാപയന്  ഗുണഗണം തവ സുന്ദരീഭി: 
സംഗാതിേരകരഹിേതാ ലലിതം ചചാര || 8 || 
അതില്പിെ  അ യുെട ഭ ശിേരാമണിയായിത്തീര്  അേദ്ദഹം അ യുെട 
ദിവയ്ഗുണഗണ െള സുന്ദരിമാെരെക്കാണ്ട് മേനാഹരമായി പാടി െകാണ്ട് 
വിഷയ ളില്  ഒ ംതെ  ആസ ിേയാ കൂടാത്തവനായി മനഃ 
സ ഷ്ടിേയാ കൂടിയവനായി അേനകലക്ഷം വര്ഷം േലാക ളി ല്   ഇഷ്ടംേപാെല 
സ രി . 
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അതയ്ന്തസംഗവിലയായ ഭവത് ണുേന്നാ 
നൂനം സ രൂപയ്ഗിരിമാപയ് മഹത്സമാേജ | 
നിശ്ശങ്കമങ്കകൃതവ ഭമംഗജാരിം 
തം ശങ്കരം പരിഹസ മയാഭിേശേപ || 9 || 
വിഷയാസ ിയുെട ഉ ലനാശത്തി േവണ്ടി അ യാല്  േ രി ിക്ക 
െ ട്ടാവനായി തെ  ൈകലാസവര് തെത്ത ാപി ിട്ട് മഹാന്മാരുെട സദ ി ല്  
ശ കൂടാെത പത്നിെയ മടിയി ല്  കയ ിെവ െകാണ്ടിരി  കാമാരിയായ ആ ീ 
പരേമശവ്രെന പരിഹസി വനായിട്ട് പാര് തിയാ ല്  ശപിക്കെ . 

നിസ്സ മസ്തവ്യമയാചിതശാപേമാേക്ഷാ 
വൃ ാസുരതവ്മുപഗമയ് സുേര േയാധീ | 
ഭ യ്ാത്മതത്തവ്കഥൈന: സമേര വിചി ം 
ശേ ാരപി മമപാസയ് ഗത: പദം േത || 10 || 
ഈ ചി േകതുവാകെട്ട യാെതാരു പരി മവുംകൂടാെത ശാപത്തി  േമാക്ഷം 
യാചിക്കാത്തവനായി വൃത   എ  അസുരനായി ഭവി ് േദേവ േനാ  യുദ്ധം 
െച െകാണ്ടിരി േ ാ   ഭ ിെകാണ്ട് ആത്മതേതവ്ാപേദശ ളാല്  യുദ്ധമദ്ധയ്ത്തി ല്  
ശ വിെന്റ അജ്ഞാനംകൂടി തീര്ത്തിട്ട് അ ായുെട സ്ഥാനെത്ത ാപി , 
ആ ര് ംതെ  ! 

തവ്േത്സവേനന ദിതിരി വേധാദയ്താഽപി 
താര്  ത േത സുഹൃേദാ മരുേതാഽഭിേലേഭ | 
ദുഷ്ടാശേയഽപി ശുഭൈദവ ഭവന്നിേഷവാ 
തത്താദൃശസ്തവ്മവ മാം പവനാലേയശ || 11 || 
ദിതി ഇ െന വധി തി ് ഉദയ്മി വളാെണ ി ം അ യുെട ആരാധനയാല്  
ഉേദ്ദശത്തി  വിേരാധമായി ഇ  സു ക്കളായ ആ മരു കെള പു ന്മാരായി 
ലഭി ; അ െയ ഭജി ത് ദുഷ്ടബുദ്ധിേയാ  കൂടിയാെണ ി ം ശുഭെത്ത 
െകാ . േഹ ഗുരുവാ ര ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി എെ  രക്ഷിേക്കണേമ.  
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ദക്ഷചരിതവും ചി േകതുപാഖയ്ാനവും വൃ വധവര്ണ്ണനവും സപ്തമരുത് പത്തികഥാവര്ണ്ണനവും എന്ന 
ഇരുപത്തിമൂന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 

ആദിതഃ േ ാകാഃ 243. 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 
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സപ്തമസ്മന്ധഃ 

Dashaka 24 - ളാദചരിതാവര്ണ്ണനം 
 

ഹിരണയ്ാേക്ഷ േപാ ി വരവപുഷാ േദവ ഭവതാ 
ഹേത േശാകേ ാധ പിതധൃതിേരതസയ് സഹജ: | 
ഹിരണയ് ാര ഭ: കശിപുരമരാരാതിസദസി 
തിജ്ഞമാേതേന തവ കില വധാ ഥം മധുരിേപാ || 1 || 

േഹ മ ൈവരിയായ ഭഗവ  ! വരാഹസവ്രൂപം ധരി  നിന്തിരുവടിയാല്  
ഹിരണയ്ക്ഷ   െകാ െ ട്ടേ ാള്  സേഹാദരനായ ഹിരണയ്കശിപു വയ്സനംെകാ ം 
േകാപംെകാ ം അസവ്സ്ഥമായ മനേ ാ കൂടിയവനായിട്ട് നിന്തിരുവടിയുെട 
വധത്തിനായി അസുരന്മാരുെട സഭയില്  െവ ് സതയ്ംെച വെ  ! 

വിധാതാരം േഘാരം സ ഖലു തപസിതവ്ാ നചിരത: 
പുര: സാക്ഷാത്കുര് ന്  സുരനരമൃഗാൈദയ്രനിധനം | 
വരം ലബ്ധവ്ാ ദൃേപ്താ ജഗദിഹ ഭവന്നായകമിദം 
പരി ന്ദന്നി ാദഹരത ദിവം തവ്ാമഗണയന്   || 2 || 
അവനാവെട്ട, ഉ മായ തപ െച ിട്ട് വളെര താമസിയാെത ഹ്മേദവെന 
തയ്ക്ഷനാക്കി േദവ, മനുഷയ്, മൃഗാദികളാല്  െകാ െ ടരുെത  വരെത്ത ലഭി ് 

അഹ ാരേത്താ കൂടിയവനായി ഇവിെട അ യുെട രക്ഷയിലിരി  ഈ 
േലാകെത്ത പീഢി ി െകാണ്ട് അ െയ വകെവക്കാെത ഇ നില്നി  സവ്ര് െത്ത 
അപഹരി .  

നിഹ ം തവ്ാം ഭൂയസ്തവ പദമവാപ്തസയ് ച രിേപാര്  - 
ബഹിര്ദൃേഷ്ടരന്തര്ദധിഥ ഹൃദേയ സൂക്ഷ്മവപുഷാ | 
നദ ൈച്ചസ്ത ാപയ്ഖിലഭുവനാേന്ത ച മൃഗയന്  
ഭിയാ യാതം മതവ്ാ സ ഖലു ജിതകാശീ നിവവൃേത || 3 || 
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പി ീട് അ െയ വധി ാനായി അ യുെട സ്ഥാനമായ 
ൈവകുണ്ഠത്തിെലത്തിേ ര്  ബാഹയ് ഷ്ടിമാ മു വനായ, ആ ശ വിെന്റ 

ദയത്തില്  തെ  സൂ ശരീരേത്താ കൂടി മറ ിരു ; അവനാകെട്ട, 
ഉറെക്കഗര്ജ്ജി െകാണ്ട് ആ ൈവകുണ്ഠത്തി ം മെ ാേലാക ളി ം അ െയ 
അേനവ്ഷി  േപടി  ഓടിേ ായവനായി കരുതി ജയി  എ ഭിമാനി ് മട ിേ ാ .  

തേതാഽസയ് ാദ: സമജനി സുേതാ ഗര്ഭവസതൗ 
മുേന ര്വീണാപാേണരധിഗതഭവദ്ഭ ിമഹിമാ | 
സ ൈവ ജാതയ്ാ ൈദതയ്: ശിശുരപി സേമതയ് തവ്യി രതിം 
ഗതസ്തവ്ദ്ഭ ാനാം വരദ പരേമാദാഹരണതാം || 4 || 
അനന്തരം ഗര്ഭത്തി ല്  വസി േ ാ തെ  വീണാപാണിയായ 
നാരദമഹര്ഷിയില്നി  ഭഗവത് ഭ ിമാഹാത്മയ്ം അറി വനായ ാദ   
ഇവെന്റ പു നായി പിറ .  അവനാവെട്ട ജാതിയില്  അസുരനും ശിശുവും 
ആയിരു ി ം അ യില്  ആസ ിേയാ കൂടിയവനായിട്ട് േഹ വരദനായ ഭഗവ  ! 
അ യുെട ഭ ന്മാരില്  ഉത്തമമായ ഉദാഹരണഭാവെത്ത ാപി .  

സുരാരീണാം ഹാസയ്ം തവ ചരണദാസയ്ം നിജസുേത 
സ ദൃഷ്ടവ്ാ ദുഷ്ടാത്മാ ഗുരുഭിരശിശിക്ഷച്ചിരമമും | 
ഗുരുേ ാ ം ചാസാവിദമിദമഭ ായ ദൃഢമി- 
തയ്പാകുര്വന്  സര്വം തവ ചരണഭക്ൈതയ്വ വവൃേധ || 5 || 
ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ ആ ഹിരണയ്കശിപു സുരേദവ്ഷികളായ അസുരന്മാര്ക്ക്  
പരിഹാസേയാഗയ്മായ അ യുെട തൃ ാദദാസയ്ഭാവെത്ത തെന്റ പു നില്  കണ്ടിട്ട് 
ഗുരുജന െളെക്കാണ്ട് ഇവെന വളെരക്കാലം അഭയ്സി ി ; ഇവനാവെട്ട ഇതും 
ന തിന , ന തിന  തീര് തെ  എ ി ിെന ഗുരുജന െട ഉപേദശം മുഴുവ   
ത ികഴി ് അ യുെട പാദഭ ിേയാ കൂടിതെ  വളര് വ .  

അധീേതഷു േ ഷ്ഠം കിമിതി പരിപൃേഷ്ടഽഥ തനേയ 
ഭവദ്ഭ ിം വരയ്ാമഭിഗദതി പരയ്ാകുലധൃതി: | 
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ഗുരുേഭയ്ാ േരാഷിതവ്ാ സഹജമതിരേസയ്തയ്ഭിവിദന്  
വേധാപായാനസ്മിന ന്  വയ്തനുത ഭവത്പാദശരേണ || 6 || 
അനന്തരം ഒരുനാ   "നീ പഠി വയില്  േ മായെതന്താണ്? എ ി െന 
മകേനാ  േചാദി േ ാ   നിന്തിരുവടിേയാ  ഭ ിതെ യാണ് േ മായി ത് 
എ  പറയേവ ആ ഹിരണയ്കശിപു ചിത്തം കല ിയവനായി ഗുരുക്കന്മാേരാ  
േകാപി ് ഇവെന്റ സവ്ാഭാവികബുദ്ധിയാണ് ഇെത  മന ിലാക്കി അ യുെട 
പാദ െള ശരണമായിക്കരുതിയിരു  ഇവെന വധി ാനു  ഉപായ െള 
ചിന്തി തുട ി.  

സ ശൂൈലരാവിദ്ധ: സുബഹു മഥിേതാ ദിഗ്ഗജഗൈണര്  - 
മഹാസര്ൈപര്ദേഷ്ടാഽപയ്നശനഗരാഹാരവിധുത: | 
ഗിരീ വക്ഷിേപ്താഽപയ്ഹഹ! പരമാത്മന്നയി വിേഭാ 
തവ്യി നയ്സ്താത്മതവ്ാത് കിമപി ന നിപീഡാമഭജത ||7|| 
േഹ പരമാത്മസവ്രൂപിയായ േഭാ ! അവ   ലത്താ ല്  കുത്തെ ; ദി ജ ളാല്  
വളെരേയെറ മര്ദ്ദിക്കെ ; േഘാരസര് ളാല്  കടി ിക്കെ  എ ി ം പട്ടിണി, 
വിഷാ ഭക്ഷണം എ ിവയാല്  പീഡീ ിക്കെ ട്ട വനായിരു ി ം കഷ്ടം കഷ്ടം 
മലയുെട മുകളില്നി  താേഴാ  ത െ ട്ടവനായിരു ി ം അ യി ല്  
സമര് ിക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവനായതുെകാണ്ട് ഒരുവിധത്തി  േ ശവും 
ഉണ്ടായി . 

തത: ശങ്കാവിഷ്ട: സ പുനരതിദുേഷ്ടാഽസയ് ജനേകാ 
ഗുരൂ യ്ാ തദ്േഗേഹ കില വരുണപാൈശസ്തമരുണത് | 
ഗുേരാശ്ചാസാന്നിേധയ് സ പുനരനുഗാന്  ൈദതയ്തനയാന്  
ഭവദ്ഭക്േതസ്തത്തവ്ം പരമമപി വിജ്ഞാനമശിഷത് || 8 || 
അനന്തരം പരമദുഷ്ടനായ അവെന്റ അ നായ ആ ഹിരണയ്കശിപു 
ശ േയാ കൂടിയവനായിട്ട് ഗുരുവിെന്റ ഉപേദശംെകാണ്ട് വീ ം അവരുെട ഹത്തില്  
വരുണപാശ െളെകാണ്ട് അവെന ബന്ധി വെ  ! ആ ാദനാവെട്ട ഗുരു 
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അവിെട ഇ ാത്ത അവസരത്തില്  കൂെടയുണ്ടായിരു  അസുരകുമാരന്മാര്ക്്ക 
ഭഗവ ഭ ിയുെട തതവ്േത്തയും ഉല്കൃഷ്ടമായ ആത്മജ്ഞാനേത്തയും ഉപേദശി .  

പിതാ ശൃണവ്ന്  ബാല കരമഖിലം തവ്ത്സ്തുതിപരം 
രുഷാന്ധ: ാൈഹനം കുലഹതക കേസ്ത ബലമിതി | 
ബലം േമ ൈവകുണ്ഠസ്തവ ച ജഗതാം ചാപി സ ബലം 
സ ഏവ ൈ േലാകയ്ം സകലമിതി ധീേരാഽയമഗദീത്  || 9 || 
അവെന്റ അ   കുട്ടികെള ാവേരയും അ യുെട നാമസംകീര്ത്തനം 
െച നന്തി കന്മാരായി േകട്ട് േകാപാന്ധനായി "േഹ കുലെത്ത െക ത്തവെന 
നിനക്കാരാണ് സഹായം" എ ി െന അവേനാട് േചാദി . "എനിക്ക് 
ൈവകുണ്ഠവാസിയായ ീ നാരയണമൂര്ത്തിയാണ് സഹായം; അ ം 
ചരാചരാത്മകമായ ഈ േലാകത്തിനും അേദ്ദഹം തെ യാണ് ബലം ൈ േലാകയ്ം 
മുഴുവനും അേദ്ദഹംതെ യാണ്;" എ ി െന ൈധര് േത്താ കൂടി അവ   ഉത്തരം 
പറ .  

അേര കവ്ാസൗ കവ്ാസൗ സകലജഗദാത്മാ ഹരിരിതി 
ഭിേന്ത സ്മ സ്തംഭം ചലിതകരവാേലാ ദിതിസുത: | 

അത: പശ്ചാദവ്ിേഷ്ണാ ന ഹി വദിതുമീേശാഽസ്മി സഹസാ 
കൃപാത്മന്  വിശവ്ാത്മന  പവനപുരവാസിന്  മൃഡയ മാം || 10 || 
അസുരനായ ഹിരണയ്കശിപു ൈകവാളിളക്കിെക്കാണ്ട് "േലാക െക്ക ാം 

ആത്മസവ്രൂപിയായിരി  ഈ വി  എവിെട?” "അവനവിെട" എ ് 
അലറിെക്കാണ്ട് തൂണിെന ആ െവട്ടി; േഹ സര് വയ്ാപിയായ ഭഗവ  ! അതി റം 
െപെട്ട  പറയു തി ് ǌാ   ശ ന ; േഹ കൃപാ വായ വിശവ്മൂ േത്ത ! 
ഗുരുവാ ര്പുേരശ! എെ  കാത്തരുേളണേമ ! 

ാദചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന ഇരുപത്തിനാലം ദശകം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 253. 

വൃത്തം : ശിഖരിണി. ലക്ഷണം: യതിക്കാറില്  ത ം യമനസഭലംഗം ശിഖരിണി. 
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Dashaka 25 - നരസിംഹവതാരവര്ണ്ണനം 

സ്തംേഭ ഘട്ടയേതാ ഹിരണയ്കശിേപാ: കര്ണ്ണൗ സമാചൂര്ണ്ണയ- 
ന്നാഘൂര്ണ്ണജ്ജഗദണ്ഡകുണ്ഡകുഹേരാ േഘാരസ്തവാഭൂ വ: | 
തവ്ാ യം കില ൈദതയ്രാജഹൃദേയ പൂര് ം കദാപയ് തം 

കമ്പ: കശ്ചന സംപപാത ചലിേതാഽപയ്ംേഭാജഭൂര് ിഷ്ടരാത്  || 1 || 
തൂണിേന്മല്  ഇടി വനായ ഹിരണയ്കശിപുവിെന്റ െചവികെള തകര് െകാ ം 

ഹ്മാണ്ഡകടാഹത്തിെന്റ ഉെ ാം ഇളക്കിമറി െകാ ം ഭയ രമായ അ യുെട 
ഗര്ജ്ജനം ഉണ്ടായി.  മു ് ഒരിക്ക ം േകട്ടിട്ടി ത്തതായ യാെതാരു ആ ശ െത്ത 
േകട്ട് അസുരേ െന്റ ദയത്തില്  ഒരു വിറയാല്  ഉണ്ടായി ! ഹ്മേദവ കൂടി 
തെന്റ ആസനത്തില്നി ് ഇളകിേ ായി.  

ൈദേതയ് ദി  വിസൃഷ്ടച ഷി മഹാസംരംഭിണി സ്തംഭത: 
സംഭൂതം ന മൃഗാത്മകം ന മനുജാകാരം വപുേസ്ത വിേഭാ | 
കിം കിം ഭീഷണേമതദദ്ഭുതമിതി വ ദ് ാന്തചിേത്തഽസുേര 
വി ര്ജ്ജദ്ധവേലാ േരാമവികസദവ്ര്ഷ്മാ സമാജൃംഭഥാ: || 2 || 
േഹ ഭഗവ   ! ഏ വും വലിയ സംരംഭേത്താ കൂടിയ ആ അസുര   എ ാ ഭാഗ ളി ം 
േനാക്കിെകാണ്ടിരിക്കേവ മൃഗരൂപേമാ മനുഷയ്സവ്രൂപേമാ അ ാത്തതായ അ യുെട 
ശരീരെത്ത തൂണില്നി  പുറ  വ ിരി തായി കണ്ടിട്ട് ഭയെ തും 
ആ ര് കരവുമായ ഇത് എന്താണ് എന്താണ് എ ി െന അസുരന്  പരി മി  
മനേ ാ കൂടിയിരി േ ാ   ഗര്ജ്ജി തും െവ ത്ത ഉ മായ സ്കന്ധ 
േരാമ െളെക്കാ  വിടര് തുമായ ശരീരേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് നിന്തിരുവടി 
വളര് വ .  

തപ്തസവ്ര്ണ്ണസവര്ണ്ണഘൂര്ണ്ണദതിരൂക്ഷാക്ഷം സടാേകസര- 
േ ാത്കമ്പ നികുംബിതാംബരമേഹാ ജീയാത്തേവദം വപു: | 
വയ്ാത്തവയ്ാപ്തമഹാദരീസഖമുഖം ഖഡ്േഗാ വല്ഗന്മഹാ- 
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ജിഹവ്ാ നിര്ഗ്ഗമദൃശയ്മാനസുമഹാദം ായുേഗാഡ്ഡാമരം || 3 || 
ഉരുക്കിയ ത ത്തിെന്റ നിറ കിട്ടാര്  ഉരുട്ടിമിഴി  ഭയ രമായ ക കേളാ ം 
കഴുത്തിെല സടയുെട ചലനംെകാണ്ട് മറ െ ട്ട വ േശാഭേയാ ം തുറ  
വിശാലമായ വലിയ ഗുഹേയാ  കിടനില്  മുഖേത്താ കൂടിയതും വാെള തുേപാെല 
ഭയ രവും ചലി െകാണ്ടിരി തുമായ വലിയ നാവു പുറേത്ത  നീട്ടിയിരിക്കെകാ  
കാണെ  ര  ദം െളെക്കാ  ഭയാനകവുമായ അ യുെട ഈ ദിവയ്രൂപം 
ജയി ിരുളെട്ട ! 

ഉത്സര്പ്പദവ്ലിഭംഗഭീഷണഹനു സവ്സ്ഥവീയസ്തര- 
ീവം പീവരേദാശ്ശേതാദ്ഗതനഖ രാംശുദൂേരാല്ബണം | 

േവയ്ാേമാ ംഘി ഘനാഘേനാപമഘന ധവ്ാനനിര്ദ്ധാവിത- 
ര്ദ്ധാലു കരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപു: || 4 || 

ഉയര് നി ്കു  വലിക െട ചുളിവുെകാ  ഭയ ര ളായ കവി   
ത്തട േളാ കൂടിയതും നീളംകുറ  തടി  കഴുേത്താ കൂടിയതും തടി  െകാഴുത്ത 
അേനകം ൈകകളില്നി ം പുറെ ട്ട നഖ െട കാശാധികയ്ത്താ ല്  ഏ വും 
തിള തും ആകാശത്തിേനാ രു തും കാര്േമഘ െടെത  േപാേല 
ഭയ രമായ ഗര്ജ്ജന െകാണ്ട് തുരത്തെ ട്ട ശ സംഘ േളാ കൂടിയതുമായ 
നിന്തിരുവടിയുെട ആ നരസിംഹസവ്രൂപെത്ത ǌാന്  നമസ്കരി .  

നൂനം വി രയം നിഹന്മയ്മുമിതി ാമയ്ദ് ഗദാഭീഷണം 
ൈദേതയ് ം സമുപാ വന്തമധൃഥാ േദാര്ഭയ്ം  പൃഥുഭയ്ാമമും | 
വീേരാ നിര്ഗ്ഗളിേതാഽഥ ഖഡ്ഗഫലകൗ ഗൃ ണനവ്ിചി മാന്  
വയ്ാവൃണവ്ന്  പുനരാപപാത ഭുവന ാേസാദയ്തം തവ്ാമേഹാ || 5 || 
ഇതു തീര് യായും മഹാവി തെ യാണ്; ഇവെന ǌാ   െകാ  എ ി ിെന 
പറ െകാണ്ട് ഗദ ചുഴ ിെക്കാണ്ട ഭയ രനായി േനരി  പാ വരു വനായ ഈ 
ഹിരണയ്കശിപുവിെന തടി െകാഴുത്തിരി തായ ര  ൈകക െകാ  
നിന്തിരുവടി പിടി നിര്ത്തി; വീരനായ അവ   പിടിയില്നി  വി വി  ചാടി, 
അനന്തരം വാ ം പരിചയും എ െകാ ം വിചി ളായ അഭയ്ാസ െള 
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കാണി െകാ ം വീ ം േലാകെത്ത മുഴുവ   ഒ ായി വിഴു വാ   ഒരു ിയിരി  
നിന്തിരുവടിയുെട േനര്  ചാടിവീണു; ആ ര് ംതെ  ! 

ാമയ്ന്തം ദിതിജാധമം പുനരപി േ ാദ്ഗൃഹയ് േദാ ഭയ്ാം ജവാത് 
ദവ്ാേരഽേഥാരുയുേഗ നിപാതയ് നഖരാന്  വ ത്ഖായ വേക്ഷാഭുവി | 
നിര്ഭിന്ദന്നധിഗര്ഭനിര്ഭരഗല ാംബു ബേദ്ധാത്സവം 
പായം പായമുൈദരേയാ ബഹു ജഗത്സംഹാരിസിംഹാരവാന്  || 6 || 
ആ സമയം നിന്തിരുവടി വട്ടത്തി   ചു വനായ ആ ദുഷ്ടനായ അസുരെന വീ ം 
േവഗത്തില്  ര  ൈകക െകാ ം മു െക പിടി  വാതില്പടിയി ല്  തെന്റ 
ഇരുതുടകളി മായി കിടത്തി മാറിടത്തില്   നഖ െള തറ ് പിളര് െകാണ്ട്  
അക നി  അതിയായി ഹഗി വരു  ര ധാരെയ വര്ദ്ധി  
ഉത്സാഹേത്താെട ഇടവിടാെത കുടി ിട്ട് േലാകെമ ാം തകര്  സിംഹനാദ െള 
പുറെ വി .  

തയ് വ്ാ തം ഹതമാശു ര ലഹരീസിക്േതാന്നമദവ്ര്ഷ്മണി 
ത ത്പതയ് സമസ്തൈദതയ്പടലീം ചാഖാദയ്മാേന തവ്യി | 
ാമയ്ദ്ഭൂമി വികമ്പിതാംബുധികുലം വയ്ാേലാലൈശേലാത്ക്കരം 

േ ാത്സര്പ്പത്ചരം ചരാചരമേഹാ ദു:സ്ഥാമവസ്ഥാം ദധൗ ||7|| 
ര ം വാഹംെകാ  നന െ ട്ട ഏ വുമുയര്  ശരീരെത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
െകാ െ ട്ട അവെന വിട്ട് േവഗത്തില്  ചാടിവീണ് എ ാ അസുരഗണ േളയും 
തി തുട ിയേ ാ   ചരാചരാത്മകമായ പ ം മുഴുവ   വട്ടംചു  ഭൂമിേയാ ം 
ഇളകിമറിയു  സമു േള ം കു ിെക്കാണ്ടിരി  മലകേളാ ം സ്ഥാനചതി 
സംഭവി  നക്ഷ േളാ ംകൂടി ദുഃഖാവസ്ഥെയ ാപി േപായി !  

താവന്മാംസവപാകരാലവപുഷം േഘാരാ മാലാധരം 
തവ്ാം മേധയ്സഭമിദ്ധേകാപമുഷിതം ദുര്വാരഗുര്വാരവം | 
അേഭയ്തും ന ശശാക േകാപി ഭുവേന ദൂേര സ്ഥിതാ ഭീരവ: 
സര്േ  ശര്വവിരിഞ്ചവാസവമുഖാ: േതയ്കമേസ്താഷത || 8 || 
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ആ സമയം സഭാമദ്ധയ്ത്തിലിരി വ ം മാംസം, വപ മുതലായവയാല്  
ഭയ രമായ ശരീരേത്താ കൂടിയവനും കുടല്മാലയണി ് േഘാരരൂപേത്താേടയും 
അത മായ േകാപേത്താ കൂടിയും ഇരി വനും ത ാ   കഴിയാത്തതും 
ഗംഭീരവുമായ സിംഹനാദം പുറെ വി െകാണ്ടിരി വനുമായ നിന്തിരുവടിെയ 
സമീപി തി  േലാകത്തിലാരുംതെ  ശ നായി . രു  , ഹ്മാവ്, േദേവ   
തുട ിയ േദവന്മാെര ാം ൈധര് മി ാത്തവരായി ദൂെര നി െകാണ്ട് േവേ െറ 

തി .  

ഭൂേയാഽപയ്ക്ഷതേരാഷധാമ്നി ഭവതി ഹ്മാജ്ഞയാ ബാലേക 
ാേദ പദേയാര്ന്നമതയ്പഭേയ കാരുണയ്ഭാരാകുല: | 

ശാന്തസ്തവ്ം കരമസയ് മൂര്ദ്ധ്നി സമധാ: േസ്താൈ രേഥാദ്ഗായത- 
സ്തസയ്ാകാമധിേയാഽപി േതനിഥ വരം േലാകായ ചാനു ഹം || 9 || 
എ ി ം നിന്തിരുവടി ശമിക്കാത്ത േകാപേത്താ കൂടിയവനായിരിക്കേവ ഹ്മേദവെന്റ 
നിേയാഗത്താല്  ബാലകനായ ാദന്  ഭയെമാ ം കൂടാെത കാ ്കല്വീണു 
നമസ്കരി േ ാ   നിന്തിരുവടി ശാന്തനായി കാരുണയ്ംെകാ  ആവര്ജ്ജിതനായി  

ാദെന്റ െന കയില്  തൃൈകവ ് അനന്തരം േ ാ െളെകാണ്ട് 
ഗാനംെച വനായ അവ ് യാെതാ മാ ഹിക്കാത്തവനാെണ ി ം വരേത്തയും 
േലാകത്തി നു ഹേത്തയും ന ി.  

ഏവം നാടിതരൗ േചഷ്ടിത വിേഭാ ീതാപനീയാഭിധ- 
തയ്ന്ത ടഗീതസര്വമഹിമന്നതയ്ന്തശുദ്ധാകൃേത | 

തത്താദൃങ്ഖിേലാത്തരം പുനരേഹാ കസ്തവ്ാം പേരാ ലംഘേയത് 
ാദ ിയ േഹ മരുത്പുരപേത സര്വാമയാത് പാഹി മാം  ||10 || 

ഇ കാരം നടിക്കെ ട്ട ഭയ രമായ േചഷ്ടിതേത്താ കൂടിയ േഹ ഭഗവ  ! 
ീതാപനീേയാപനിഷത്തില്  ഷ്ടമായി തിപാദിക്കെ ട്ട സകല മഹിമ 

േയാ കൂടിയവനും ഏ വും പരിശുദ്ധമായ ആകൃതിേയാ കൂടിയവനും 
മെ ാ ിേനാ പമി ാനി ാത്തവനും സര്േ ാ കൃഷ്ടനുമായ നിന്തിരുവടിെയ േവെറ 
ഏെതാരുവനാണ് അതി മി ത്? ാദ ിയനായ ഗുരുവാ ര ! എെ  
സകല േരാഗ ളില്  നി ം രക്ഷിേക്കണേമ ! 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 25 126

നരസിംഹാവതാരവര്ണ്ണനം എന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം. 
സപ്തമസ്കന്ധം സമാപ്തം. 

വൃത്തം. :- ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 263 
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അഷ്ടമസ്കന്ധം. 

Dashaka 26 - ഗേജ േമാക്ഷവര്ണ്ണനം 
 

ഇ ദ മ്ന: പാണ്ഡയ്ഖണ്ഡാധിരാജ- 
സ്തവ്ദ്ഭ ാത്മാ ചന്ദനാ ൗ കദാചിത് | 
തവ്ത് േസവായാം മഗ്നധീരാലുേലാേക 
ൈനവാഗസ്തയ്ം ാപ്തമാതിഥയ്കാമം || 1 || 
പെണ്ടാരിക്കല്  പാണ്ഡയ്േദശാധിപനായ അ യില്  ഭ ിേയാ കൂടിയ ഇ ദ    
മലയപര് തത്തി ല്  അ യുെട ആരാധനയി ല്  മുഴുകിയ മനേ ാ  
കൂടിയവനായിരിക്കേവ അതിഥിസല്ക്കാരെത്ത ആ ഹി  വ  േചര് വനായ 
അഗ യ്മഹര്ഷിെയ കണ്ടേത ഇ .  

കുംേഭാദ്ഭൂതി: സംഭൃതേ ാധഭാര: 
സ്തബ്ധാത്മാ തവ്ം ഹസ്തിഭൂയം ഭേജതി | 
ശപ്തവ്ാഽൈഥനം തയ്ഗാേത്സാഽപി േലേഭ 
ഹസ്തീ തവ്ം തവ് തിവയ് ിധനയ്ം || 2 || 
അേ ാ   അഗ യ്മഹര്ഷി േകാപവിഷ്ടനായി "ഗര് ി നായ നീ 
ആനയായിത്തീരെട്ട" എ ി െന അേദ്ദഹെത്ത ശപി ് മട ിേ ായി; ആ 
രാജാവാകെട്ട ഭഗവത് സ്മരണയാല്  വയ് മായ േ തേയാ കൂടിയ 
ഗേജ വസ്ഥെയ ാപി . 

ദുഗ് ദ്ധാംേഭാേധര്മ്മദ്ധയ്ഭാജി ികൂേട 
ീഡൈഞ്ഛേല യൂഥേപാഽയം വശാഭി: | 

സര് ാന്  ജ നതയ്വര്ത്തിഷ്ട ശ യ്ാ 
തവ്ദ്ഭ ാനാം കു  േനാത്കര്ഷലാഭ: || 3 || 
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പാലാഴിയുെട ന വി  ികൂടപര് തത്തി ല്  പിടിയാനകേളാ കൂടി കുളി െകാണ്ട് ഈ 
കരിവര   തെന്റ ബലംെകാണ്ട് എ ാ ജ ക്കേളയും കീഴടക്കി; അ െയ 
േസവി വര്ക്ക് അവിെടയാണ് േ യ ി ാതിരി ക? 

േസവ്ന േസ്ഥമ്നാ ദിവയ്േദശതവ്ശ യ്ാ 
േസാഽയം േഖദാന ജാനന്  കദാചിത് | 
ൈശല ാേന്ത ഘര്മ്മതാന്ത: സരസയ്ാം 
യൂൈഥസ്സാര്ദ്ധം തവ്ത് ണുേന്നാഽഭിേരേമ || 4|| 
അ കാരമു  ഈ ഗജേ   തെന്റ ശ ിെകാ ം ദിവയ്മായ ആ േദശത്തിെന്റ 
മഹിമെകാ ം യാെതാരു ദുഃഖ ം അറിയാത്തവനായിരിെക്ക ഒരിക്കല്  േവനലിെന്റ 

െകാ  തളര് വനായി മലേയാരത്തി  തടാകത്തി ല്  അ യാ ല്  
േ രി ിക്കെ ട്ടവനായി മ  ആനകെളാ ി ് ീഡി െകാണ്ടിരു .  

ഹൂഹൂസ്താവേദ്ദവലസയ്ാപി ശാപാത് 
ാഹീഭൂതസ്തജ്ജേല വര്ത്തമാന: | 

ജ ാൈഹനം ഹസ്തിനം പാദേദേശ 
ശാന്തയ്ര്ത്ഥം ഹി ാന്തിേദാഽസി സവ്കാനാം || 5 || 
അേ ാ   േദവമഹര്ഷിയുെട ശാപംെകാണ്ട് മുതലായിത്തീര് ് ആ തടാകത്തി ല്  
പാര് റ ി ിരു   എ ് ഗന്ധര്    ഈ ആനെയ കാലിേന്മ ല്  പിടികൂടി; 
നിന്തിരുവടി തെന്റ ഭ ന്മാര്ക്ക് ദുഃഖശാന്തിക്കായി േ ശെത്ത നല്കു വനാണേ ാ ! 

തവ്േത്സവായാ ൈവഭവാത് ദുര്ന്നിേരാധം 
യുധയ്ന്തം തം വത്സരാണാം സഹ ം | 
ാേപ്ത കാേല തവ്ത്പൈദകാ യ്സിൈധയ് 

ന ാ ാന്തം ഹസ്തിവരയ്ം വയ്ധാസ്തവ്ം ||6|| 
അ െയ ഭജി തിനാ ണ്ടായ മാഹത്മയ്ംെകാണ്ട് ആയിരം െകാ ാ േളാളം 
യാെതാരുവിധ തടസ്ഥവും കൂടാെത െപാരുതിയ ആ ഗേജ െന അ യുെട 
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തൃ ാദ ളില്  ഏകാ ത സിദ്ധി ാനു  കാലം വ േ ാ   നിന്തിരുവടി 
മുതലെയെക്കാ  കടി ി .  

ആര്ത്തിവയ് ാ നജ്ഞാനഭ ി: 
ശുേണ്ഡാത്ക്ഷിൈപ്ത: പുണ്ഡരീൈക: സമര്ചന്  | 
പൂര് ാഭയ്സ്തം നിര് ിേശഷാത്മനിഷ്ഠം 
േസ്താ ം േ ഷ്ഠം േസാഽനവ്ഗാദീത് പരാത്മന്  || 7 || 
േഹ പരമാത്മസവ്രൂപി  ! ആ കരിവര   ദുഃഖാധികയ്ത്താ ല്  മന ി ല്  
െതളി തുട ിയ ജന്മാന്തരത്തിെല ജ്ഞാനം, ഭ ി എ ിവേയാ  കൂടിയവനായിട്ട് 
തു ിൈക്കയാല്  എ യര്ത്തെ ട്ട താമര ക്കളാല്  നിന്തിരുവടിെയ 
അര് ി െകാണ്ട് മു   ജന്മത്തി ല്  അഭയ്സി ി  നിര്ഗുണ ഹ്മപരമായ 
മഹാേ ാ െത്ത ഇടവിടാെത പാടിെക്കാണ്ടിരി .  

തവ്ാ േസ്താ ം നിര്ഗുണസ്ഥം സമസ്തം 
േഹ്മശാൈദയ്ര്നാഹമിതയ് യാേത | 

സര് ാത്മാ തവ്ം ഭൂരികാരുണയ്േവഗാത് 
താര്ക്ഷയ്രൂഢ: േ ക്ഷിേതാഽഭൂ: പുരസ്താത് || 8 || 
നിര്ഗുണ ഹ്മപരമായ േ ാ െത്ത മുഴുവനും േകട്ട് ഹ്മാവ്, മേഹശവ്ര   എ ീ 
േദവന്മാരാല്  ഓേരാരുത്തരും ǌാ   അ  തിക്കെ തു എ ി െന വിചാരി ് 
േപാവതിരു  സമയം സര് േദവാത്മകനായ നിന്തിരുവടി വര്ദ്ധി  കാരുണയ്ംെകാണ്ട് 
ഗരുഡെന്റ പുറ കയറി ഗേജ െന്റ മു ില്  തയ്ക്ഷനായി ഭവി .  

ഹസ്തീ ം തം ഹസ്തപദ്േമന ധൃതവ്ാ 
ചേ ണ തവ്ം ന വരയ്ം വയ്ദാരീ: | 
ഗന്ധര്േവഽസ്മിന്  മു ശാേപ സ ഹസ്തീ 
തവ്ത്സാരൂപയ്ം ാപയ് േദദീപയ്േത സ്മ || 9 || 
ആ ഗേജ െന തൃൈക്കെകാ  ഉദ്ധരി ിട്ട് സുദര്ശനച ംെകാണ്ട് നിന്തിരുവടി 
മുതലായ രണ്ടായി ിളര് ; ഈ ഗന്ധര്    ശാപത്തില്നി  
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വിേമാചിക്കെ ട്ടവനായതില്പിെ  ആ ആനയും അ യുെട സാരൂപയ്െത്ത ാപി ് 
ഏ വും േശാഭി .  

ഏതദവ്ൃത്തം തവ്ാം ച മാം ച േഗ േയാ 
ഗാേയേത്സാഽയം ഭൂയേസ േ യേസ സയ്ാത് | 
ഇത ക്ൈതവ്നം േതന സാര്ദ്ധം ഗതസ്തവ്ം 
ധിഷ്ണയ്ം വിേഷ്ണാ പാഹി വാതാലേയശ || 10 || 
ഈ ഉപാഖയ്ാനേത്തയും നിേ യും എേ യും യാെതാരുവ   പുലര്കാലത്ത് 
കീര്ത്തനംെച േവാ അ ിെനയു വന്  വര്ദ്ധി  േ യ കല്  ആളായി 
ഭവി ം എ ി െന അവേനാ  അരുളിെച ിട്ട് അവേനാ കൂടി നിന്തിരുവടി 
സവ്സ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠത്തിേല  തിരി ; അ കാരമു  വി വിെന്റ 
അവതാരരൂപമായിരി  ഗുരുവാ ര  ! എെ  രക്ഷിേക്കണേമ ! 

ഗേജ േമാക്ഷവര്ണ്ണനം എന്ന ഇരുപത്താറാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 273. 

വൃത്തം: - ശാലിനീ - ലക്ഷണം - നാേലഴാ ം ശാലിനീ തം ത ഗംഗം. 
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Dashaka 27 - അമൃതമഥനകാലത്തിെല കൂര്മ്മാവതാരവര്ണ്ണനം 
 
ദുര്വാസാ  സുരവനിതാപ്തദിവയ്മാലയ്ം 
ശ ായ സവ്യമുപദായ ത  ഭൂയ: | 
നാേഗ തിമൃദിേത ശശാപ ശ ം 
കാ ക്ഷാന്തിസ്തവ്ദിതരേദവതാംശജാനാം || 1 || 
ദുര്വാസ ് എ  മഹര്ഷി ഒരു േദവ ീയില്നി  ലഭി  ദിവയ്മായ മാലെയ 
താ തെ  േദേവ  െകാ ത്തിട്ട് അതു പി ീട് ഐരാവതെമ  േ  
ഗജത്താ ല്  മ ര്ദ്ദിക്കെ ട്ടേ ാ   ഇ െന ശപി ; നിന്തിരുവടിെയാഴി ് മ  
േദവതക െട അംശത്തി   ജനി വര്ക്ക് എെന്താരു ക്ഷമയാണു ത് ?  

ശാേപന ഥിതജേരഽഥ നിര്ജ്ജേരേ  
േദേവഷവ്പയ്സുരജിേതഷു നി ര്േഭഷു | 
ശര്വാദയ്ാ: കമലജേമതയ് സര്വേദവാ 
നിര്വാണ ഭവ സമം ഭവന്തമാപു: || 2 || 
അനന്തരം അമരാധിപന്  ദുര്വാസ ിെന്റ ശാപംെകാണ്ട് ജര 
ബാധി വനായിത്തീരേവ മ  േദവന്മാരും അസുരന്മാരാ ല്  േതാ ിക്കെ  
േതജ ി ാത്തവരായിത്തീര് േ ാ   ശിവ   തുട ിയ േദവന്മാെര ാവരും 

ഹ്മാവിെന സമീപി ്, അേ  േമാക്ഷത്തി  ഉല്പത്തിസ്ഥാനമായ ഭഗവ  ! ആ 
ഹ്മാേവാെടാ ി ് അ യുെട സ ിധിയില്  വ േചര് . 

ഹ്മാൈദയ്: തമഹിമാ ചിരം തദാനീം 
ാദു ഷന്  വരദ പുര: പേരണ ധാമ്നാ | 

േഹ േദവാ ദിതിജകുൈലര്വിധായ സന്ധിം 
പീയൂഷം പരിമഥേതതി പരയ്ശാസ്തവ്ം || 3 || 
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ഭ ന്മാര്ക്ക് അഭീഷ്ട െള നല്  േഹ േഭാ ! ഹ്മേദവ   തുട ിയവരാ ല്  
വളെര േനരം തിക്കെ ട്ട മഹിമേയാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി ആ സമയം ഉല്കൃഷ്ടമായ 
േതജേ ാ കൂടി അവരുെട മു ില്  തയ്ക്ഷനായി "േഹ േദവന്മാെര! 
അസുരന്മാേരാ കൂടി സന്ധിെച ് അമൃതു കടെ വി  ! എ ി ിെന 
ക ി രുളി.  

സന്ധാനം കൃതവതി ദാനൈവ: സുരൗേഘ 
മന്ഥാനം നയതി മേദന മന്ദരാ ിം | 
േഷ്ടഽസ്മിന്  ബദരമിേവാദവ്ഹന്  ഖേഗേ  

സദയ്സ്തവ്ം വിനിഹിതവാന്  പയ:പേയാധൗ || 4 || 
േദവന്മാര്  അസുരന്മാേരാ കൂടി സന്ധിെച േശഷം അഹ ാരേത്താെട കടേകാലായി 
മന്ദരപര് തെത്ത െകാ േപാകുേ ാള്  അതു ക ി ല്  നി ് താെഴ വീണ സമയം 
നിന്തിരുവടി ഗരുഡെന്റ പുറത്ത് ഒരു എലന്ത രുെവ േപാെല അ യും 
നി യാസം കയ ിെവ ്െകാണ്ട് പാലാഴിയി ല്  അതിേവതത്തി ല്  െകാ േപായി 
േചര്ത്തി.  

ആധായ തമഥ വാസുകിം വര ാം 
പാേഥാധൗ വിനിഹിതസര്വബീജജാേല | 
ാരേബ്ധ മഥനവിധൗ സുരാസുൈരൈസ്തര്  - 

വയ്ാജാത്തവ്ം ഭുജഗമുേഖഽകേരാ രാരീന്  || 5 || 
അതില്പിെ  താമസിയാെത വാസുകിെയ കയറാക്കിെക്കാണ്ട് നിേക്ഷപിക്കെ ട്ട 
എ ാ ഔഷധ േടയും വി കേളാ കൂടിയ ആ അലയാഴിയില്  ആ േദവസുരന്മാ ര്  
കടയുവാനാരംഭി േ ാ   നിന്തിരുവടി കപടം േയാഗി ് സര് ത്തിെന്റ 
മുഖഭാഗത്തി ല്  അസുരന്മാെര ആക്കിത്തീര് . 

ബ്ധാ ൗ ഭിതജേലാദേര തദാനീം 
ദുഗ്ധാബ്ധൗ ഗുരുതരഭാരേതാ നിമേഗ്ന | 
േദേവഷു വയ്ഥിതതേമഷു തത് ിൈയഷീ 
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ാൈണഷീ: കമഠതനും കേഠാരപൃഷ്ഠാം || 6 || 
അേ ാ   ഇളകിമറിയു  ഉ ഭാഗേത്താ കൂടിയ പാലാഴിയി ല് , വര്ദ്ധി  ഘനം 
നിമിത്തം മത്തായി ഉപേയാഗി ിരു  മന്ദരപര് തം മു ിേ ായേ ാ   േദവന്മാ ര്  
വയ്സനി േകാണ്ടിരിക്കേവ അവര്ക്ക് നന്മെയ ഇ ി വനായ നിന്തിരുവടി ഉറേ റിയ 
പൃ ഭാഗേത്താ കൂടിയ ആമയുെട ശരീരെത്ത ൈകെക്കാ .  

വ ാതിസ്ഥിരതരകര്പ്പേരണ വിേഷ്ണാ 

വിസ്താരാത്പരിഗതലക്ഷേയാജേനന | 

അംേഭാേധ: കുഹരഗേതന വര്ഷ്മണാ തവ്ം 

നിര്മഗ്നം ക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിേനഥ || 7 || 

േഹ ഭഗവ   ! വ െത്തക്കാേളേറ ഉറ  പൃഷ്ടാസ്ഥിേയാ കൂടിയതും വി ാരംെകാണ്ട് 
ഒരുലക്ഷം േയാജന വയ്ാപി ി തും സമു ത്തി ില്  സ്ഥിതിെച തുമായ 
ശരീരേത്താ കൂടി നിന്തിരുവടി മു ിക്കിട  മന്ദരപര് തെത്ത െപാക്കിെയ .  

ഉന്മേഗ്ന ഝടിതി തദാ ധരാധേരേ  

നിര്േമ്മഥുര്ദൃഢമിഹ സമ്മേദന സര്േവ | 

ആവിശയ് ദവ്ിതയഗേണഽപി സര്പ്പരാേജ 

ൈവവശയ്ം പരിശമയന്നവീവൃധസ്താന്  || 8 || 

അേ ാ   ആ പര് തേ    െപെട്ട  െപാ ിയ സമയം അവിെട 
കൂടിയിരു വെര ാം വര്ദ്ധി  ഉത്സാഹേത്താ കൂടി ഊേക്കാെടകട തുട ി.  
നിന്തിരുവടി ര  പക്ഷക്കാരി ം വാസുകിയി ം േവശി ിട്ട് അവരുെട ക്ഷീണെത്ത 
ശമി ി ്െകാണ്ട് അവെര ബലവും ഉത്സാഹവുമു വരാക്കിത്തീര് . 

ഉദ്ദാമ മണജേവാന്നമദ്ഗിരീ - 

നയ്ൈസ്തകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം തവ്ാം | 
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അ ാേന്ത വിധിഗിരിശാദയ: േമാദാ- 

ദുദ് ാന്താ നുനുവുരുപാത്തപു വര്ഷാ: || 9 || 

ശ ിേയാെട ചു ിത്തിരിയു തുെകാ ണ്ടായ േവഗതയാല്  േമ േപാ യരു  
പര് തത്തിേന്മ ല്  ക റ ി െവ െകാണ്ടിരി  നിന്തിരുവടിെയ ആകാശ 
മാര് ത്തില്നി ് ഹ്മാവ്, ശിവ   മുതലായവ ര്  സേന്താഷവായുപുെകാ  
സം മേത്താെട പു വൃഷ്ടിെച െകാണ്ട് തി .  

ൈദതയ്ൗേഘ ഭുജഗമുഖാനിേലന തേപ്ത 

േതൈനവ ിദശകുേലഽപി കിഞ്ചിദാര്േത്ത | 

കാരുണയ്ാത്തവ കില േദവ വാരിവാഹാ: 

ാവര്ഷന്നമരഗണാന്ന ൈദതയ്സംഘാന്  ||10|| 

ഭഗവ  ! അസുരന്മാര് , സര് ത്തിെന്റ മുഖ നി  വീശു  വിഷവായുനിനാ ല്  
സന്തപ്തരായിത്തീരേവ, ആ വിഷവായുെകാ തെ  േദവന്മാരും കുറെ ാ  
വിഷമിക്കേവ, നിന്തിരുവടിയുെട കാരുണയ്ംെകാണ്ട് കാര്േമഘ    േദവന്മാരുെട 
േനര്ക്ക് വര്ഷി ; അസുരന്മാരുെട ഭാഗ  വര്ഷി തുമി .  

ഉദ് ാമയ്ദ്ബഹുതിമിന ച വാേള 
ത ാബ്ധൗ ചിരമഥിേതഽപി നിര്വികാേര | 
ഏകസ്തവ്ം കരയുഗകൃഷ്ടസര്പരാജ: 
സംരാജന് പവനപുേരശ പാഹി േരാഗാത്  || 11 || 
പരി മിേ ാടിെക്കാണ്ടിരി  അേനകം തിമിംഗല  , മുതലക   ഇവയുെട 
കൂട്ടേത്താ കൂടിയ ആ സമു ം വളെര കടയെ ട്ടി ം യാെതാരു വികാരവും 
കൂടാതിരിക്കേവ, നിന്തിരുവടി താെനാരുവനാ  ത്തെ  ഇരു ൈകക െക്കാ ം 
പിടി വലിക്കെ ട്ട സര് േ േനാ കൂടിയവനായിട്ട് പരിലസി ! അ കാരമു  
ഗുരുവാ ര ാ! എെ  ഈ േദഹപീഡയില്നി ് രക്ഷി രൂേളണേമ ! 

കൂര്മ്മാവതരവര്ണ്ണനം എന്ന ഇരുപേത്തഴാം ദശകം സമാപ്തം. 
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ആദിതഃ േ ാകാഃ 284 - വൃത്തം : ഹര്ഷിണി - ലക്ഷണം - ിഛിന്നം മനജരഗം ഹര്ഷിണിക്ക്. 
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Dashaka 28 - അമൃതമഥനവര്ണ്ണനവും അമൃേതാത്പത്തിവര്ണ്ണനവും 
 

ഗരളം തരളാനലം പുരസ്താ- 

ജ്ജലേധരുദവ്ിജഗാല കാളകൂടം |  

അമര തിവാദേമാദനിേഘ്നാ 

ഗിരിശസ്തന്നിപപൗ ഭവത് ിയാര്ത്ഥം || 1 || 

കത്തിജവ്ലി തായ കാളകൂടെമ  വിഷം സമു ത്തില്നി ് േദവദിക െട 
മു ഭാഗത്തായി ഒഴുകി ട ി.  േദവന്മാരുെട തിവാകയ് ളാല്  സ ഷ്ടനായ ീ 
പരേമശവ്ര   നിന്തിരുവടിയുെട ീതി േവണ്ടി അതിെന മുഴുവ   പാനം െച .  

വിമഥ  സുരാസുേരഷു ജാതാ 

സുരഭിസ്താമൃഷിഷു നയ്ധാ ിധാമന്  | 

ഹയരത്നമഭൂദേഥഭരത്നം 

ദ തരുശ്ചാപ്സരസ: സുേരഷു താനി || 2 || 

ിധാമാവായ ഭഗവന് ! േദവാസുരന്മാര്  വീ ം മഥനംെച െകാണ്ടിരിക്കേവ കാമേധനു 
ഉണ്ടായി; അതിെന നിന്തിരുവടി ഋഷികളില്  സമര് ി . അനന്തരം ഉൈ വ ് 
എ  അശവ്രത്നം ഉണ്ടായി.  അതില്  പിെ  ഐരാവതവും ക കവൃക്ഷവും 
അ ര ീക ം ഉ വി ; അവെര േദവന്മാരി ം ഏ ി .  

ജഗദീശ ഭവത്പരാ തദാനീം 

കമനീയാ കമലാ ബഭൂവ േദവീ | 

അമലാമവേലാകയ് യാം വിേലാല: 
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സകേലാഽപി ഹയാംബഭൂവ േലാക: || 3 || 

േലാേകശ! ആ സമയം, അ യില്  അനുരാഗേത്താ കൂടിയവ ം േമാഹനമായ 
രൂപസൗഭാഗയ്േത്താ കൂടിയവ മായ ല ിേദവി ആവിര്ഭവി .  നിര്മ്മലാംഗിയായ 
യാെതാരു ആ േദവിെയക്കണ്ടിട്ട് മന ിളികിേ ായ എ ാവരും അവെള ആ ഹി .  

തവ്യി ദത്തഹൃേദ തൈദവ േദൈവയ് 

ിദേശേ ാ മണിപീഠികാം വയ്താരീത് | 

സകേലാപഹൃതാഭിേഷചനീൈയ: 

ഋഷയസ്താം തിഗീര്ഭിരഭയ്ഷിഞ്ച ന്  || 4 || 

േദവരാജാവായ േദേവ  , അ യില്  സമര് ി  മനേ ാ കുടിയ ആ 
േദവിക്കാ െക്കാണ്ട് ഉടെനതെ  രത്നപീഠം നല്കി.  മഹര്ഷിമാെര ാവരാ ം 
െകാ വരെ ട്ട അഭിേഷകസാമ ികെളെക്കാണ്ട് േവദമ രി ് അഭിേഷകം 
െച .  

അഭിേഷകജലാനുപാതിമുഗ്ദ്ധ- 

തവ്ദപാംൈഗരവഭൂഷിതാംഗവ ീം | 

മണികുണ്ഡലപീതേചലഹാര- 

മുൈഖസ്താമമരാദേയാഽനവ്ഭൂഷ ന്  || 5 || 

അഭിേഷകജലത്തിെന തുടര് െകാ ണ്ടായ അ യുെട മേനാേമാഹന ളായ 
കടാക്ഷ ളാല്  അല രിക്കെ ട്ട ശരീരെത്താ കൂടിയ അവെള േദവന്മാ ര്  
മുതലായവര്  രത്നകുണ്ഡല   , പീതാംബരം, മു മാല മുതലായവെയെക്കാണ്ട് 
അല രി .  

വരണ ജമാത്തഭൃംഗനാദാം 

ദധതീ സാ കുചകുംഭമന്ദയാനാ | 
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പദശിഞ്ജിതമ നൂപുരാ തവ്ാം 

കലിത ീലവിലാസമാസസാദ || 6 || 

ആ ല ിേദവി വ കൂടിയ വ ക െട ശ േത്താ കൂടിയ വരണമാലെയ 
ൈകയിെല െകാണ്ട് കുചകുംഭ െട ഭാരം നിമിത്തം മന്ദം മന്ദം നട വളായി 
പാദ ളില്  കി ിെക്കാണ്ടിരി  മേനാഹര ളായ കാല്ചില  
കേളാ കൂടിയവളായിട്ട് ലജ്ജാവിലാസേത്താ കൂടി നിന്തിരുവടിെയ സമീപി .  

ഗിരിശ ഹിണാദിസര് േദവാന്  

ഗുണഭാേജാഽപയ്വിമു േദാഷേലശാന്  | 

അവമൃശയ് സൈദവ സര്വരേമയ് 

നിഹിതാ തവ് നയാഽപി ദിവയ്മാലാ || 7 || 

പരേമശവ്ര   , ഹ്മേദവ   തുട ിയ േദവന്മാെര ാവേരയും ഗുണവാന്മാരാെണ ി ം 
അ ം ചില േദാഷ   വിെട്ടാഴി ിെട്ട തിനാ ല്  അലക്ഷയ്മാക്കിത്ത ീ, ഈ 
േദവിയാല്  സദാകാലവും സകല സല്ഗുണ ളാ ം ഏ വും മേനാഹരമായിരി  
നിന്തിരുവടിയില്തെ  ആ ദിവയ്മായ വരണമാലയ്ം അര് ിക്കെ .  

ഉരസാ തരസാ മമാനിൈഥനാം 

ഭുവനാനാം ജനനീമനനയ്ഭാവാം | 

തവ്ദുേരാവിലസത്തദീക്ഷണ ീ- 

പരിവൃഷ്ടയ്ാ പരിപുഷ്ടമാസ വിശവ്ം || 8 || 

നിന്തിരുവടി േലാക െക്ക ാം മാതാവായി മെ ാ ി ം െച ാത്ത 
മനേ ാ കൂടിയവളായിരി  ഈ രമാേദവിെയ ഉടെനതെ  മാേറാ  േചര്    
മാനി ; അ യുെട മാറിടത്തില്  വിലസു  അവ െട ീകരമായ 
കടാക്ഷവര്ഷത്താല്   േലാകെമ ാം സ ല്സമൃദ്ധിേയാ കൂടിയതായി ഭവി .  
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അതിേമാഹനവി മാ തദാനീം 

മദയന്തീ ഖലു വാരുണീ നിരാഗാത് | 

തമസ: പദവീമദാസ്തവ്േമനാ- 

മതിസമ്മാനനയാ മഹാസുേരഭയ്: || 9 || 

അേ ാ   അതയ്ധികം േമാഹി ി  വിലാസേത്താ കൂടിയവളായി മദെത്ത 
വര്ദ്ധി ി വളായ വാരുണിേദവി ഉ വി ; നിന്തിരുവടി അജ്ഞാനത്തി  
ഇരി ിടമായ ഇവെള അതിയായ ആദരേവാ കൂടി അസുരേ ന്മാര്  ന ി. 

തരുണാ ബുദസുന്ദരസ്തദാ തവ്ം 

നനു ധനവ്ന്തരിരുത്ഥിേതാംഽബുരാേശ: |  

അമൃതം കലേശ വഹന്  കരാഭയ്ാ- 

മഖിലാര്ത്തിം ഹര മാരുതാലേയശ || 10 || 

അനന്തരം പുതിയ കാര്മുകിെല േപാെല സുന്ദരനും തൃൈക്കക   െകാണ്ട് 
കലശത്തില്  അമൃതവും വഹി െകാണ്ട് ധനവ്ന്തരിമൂര്ത്തിയുമായി നിന്തിരുവടിതെ  
ആ അലയാഴിയില്നി  ഉയര് വ ; അ കാരമു  വാതാലേയശ! എെന്റ 
േരാഗ െളെയ ാം സുഖെ േത്തണേമ ! 

അമൃതമഥനവര്ണ്ണനം അമൃേതാത്പത്തിവര്ണ്ണനവും എന്ന ഇരുപെത്തട്ടാം ദശകം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 294. 
വൃത്തം: വസന്തമാലിക. 

ലക്ഷണം: വിഷേമ സസജം ഗഗം സമത്തില്  സഭേരഫം വസന്തമാലിക . 
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Dashaka 29 – വി മായാ ാദുര്ഭാവ വര്ണ്ണനവും േദവസുരയുദ്ധവര്ണ്ണനവും 
മേഹശാൈധര് ച തി വര്ണ്ണനവും. 

 

ഉദ്ഗച്ഛതസ്തവ കരാദമൃതം ഹര  

ൈദേതയ്ഷു താനശരണാനനുനീയ േദവാന്  | 

സദയ്സ്തിേരാദധിഥ േദവ ഭവത് ഭാവാ- 

ദുദയ്ത്സവ്യൂഥയ്കലഹാ ദിതിജാ ബഭൂവു: || 1 || 

ജലത്തി ില്നി ് െപാ ിവരു വനായ നിന്തിരുവടിയുെട ൈകയില്നി ് 
ദാനവന്മാര്  അമൃതം തട്ടിെയ ക്കേവ മെ ാരു ശരണമി ാത്ത േദവന്മാെര 
സമാശവ്സി ി ിട്ട് െപാ െവ നിന്തിരുവടി അവിെടനി  മറ .  േഹ ഭഗവ  ! 
നിന്തിരുവടിയുെട മായശ ിെകാണ്ട് ൈദതയ്ന്മാര്  ത െട കൂട്ടത്തില്തെ  
അേനയ്ാനയ്ം കലഹി െകാണ്ടിരു .  

ശയ്ാമാം രുചാഽപി വയസാഽപി തനും തദാനീം 

ാേപ്താഽസി തുംഗകുചമണ്ഡലഭംഗുരാം തവ്ം | 

പീയൂഷകുംഭകലഹം പരിമുചയ് സര്േ  

തൃഷ്ണാകുലാ: തിയയുസ്തവ്ദുേരാജകുംേഭ || 2 || 

ആ തക്കത്തില്  നിന്തിരുവടി ശരീരകാന്തിെകാ ം വയ െകാ ം ശയ്ാമവും (1. 
ശയ്മളനിറവും 2. യൗവനയു വും ) വൃത്തെമാ രു യര്  നഭാരത്താല്  അ ം 
ന വുമായ േമാഹനശരീരെത്ത ൈകെകാ ; അസുരന്മാെര ാവരും 
അമൃതകുംഭംെകാ ണ്ടായ ശണ്ഠെയ ഉേപക്ഷി ് അ യുെട കുചകുംഭത്തില്  ഏ വും 
ആസ ിേയാ കൂടിയവരായി അ യുെട സമീപത്തിേല  ഓടിെയത്തി.  

കാ തവ്ം മൃഗാക്ഷി വിഭജസവ് സുധാമിമാമി- 

തയ്ാരൂഢരാഗവിവശാനഭിയാചേതാഽമൂന്  | 
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വിശവ്സയ്േത മയി കഥം കുലടാഽസ്മി ൈദതയ്ാ 

ഇതയ്ാലപന്നപി സുവിശവ്സിതാനതാനീ: || 3 || 

“േകഴമാ കണ്ണാേള! നീ ആരാണ്! ഈ അമൃതം ǌ  പ ി തരിക’ 
എ ി െന വര്ദ്ധി  രാഗംെകാ  പരവശരായി യാചി  ഈ അസുരന്മാേരാട് 
നിന്തിരുവടി "േഹ ദാനവന്മാെര ! ǌാ   ഒരു േവശയ്യാണ്; എ ില്  നി െള ിെന 
വിശവ്സി ം?" എ ി െന പറ െകാ തെ  അവെര ഏ വും വിശവ്ാസമു  
വരാക്കിത്തീര് .  

േമാദാത് സുധാകലശേമഷു ദദ  സാ തവ്ം 

ദുേശ്ചഷ്ടിതം മമ സഹധവ്മിതി വാണാ | 

പം ി േഭദവിനിേവശിതേദവൈദതയ്ാ 

ലീലാവിലാസഗതിഭി: സമദാ: സുധാം താം || 4 || 

ഇവര്  സേന്താഷംെകാണ്ട് അമൃതകലശെത്ത അ െയ ഏ ി േ ാള്  േമാഹിനിേവഷം 
ധരി ിരു  നിന്തിരുവടി "എെന്റ െത ിെന നി   സഹിക്കണം" എ ി ിെന 
പറ െകാണ്ട് െവേ െറ വരികളില്  േദവന്മാേരയും അസുരന്മാേരയും 
േവര്ത്തിരി ിരുത്തി ലീലാവിലാസ െകാണ്ട് മേനാഹരമായി നട െകാണ്ട് ആ 
അമൃതെത്ത വിള ിെക്കാ .  

അസ്മാസവ്ിയം ണയിനീതയ്സുേരഷു േതഷു 

േജാഷം സ്ഥിേതഷവ്ഥ സമാപയ് സുധാം സുേരഷു | 

തവ്ം ഭ േലാകവശേഗാ നിജരൂപേമതയ് 

സവ്ര്ഭനുമര്ദ്ധപരിപീതസുധം വയ്ലാവീ: || 5 || 

അനന്തരം ആ അസുരന്മാര്  ഇവ   നമ്മി ല്  ണയമു വളാണ് എ റ  ഒ ം 
മിണ്ടാതിരിക്കേവ ഭ ന്മാര്ക്കധീനനായ നിന്തിരുവടി അമൃതെത്ത േദവന്മാരി ല്  
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അവസാനി ി ിട്ട് സവ്ന്തം രൂപെത്ത ാപി ് പകുതി കുടിക്കെ ട്ട അമൃതേത്താ കൂടിയ 
രാ വിെന തലയ ത്തി .  

തവ്ത്ത: സുധാഹരണേയാഗയ്ഫലം പേരഷു 

ദതവ്ാ ഗേത തവ്യി സുൈര: ഖലു േത വയ്ഗൃ ണന്  | 

േഘാേരഽഥ മൂ ഛതി രേണ ബലിൈദതയ്മായാ- 

വയ്ാേമാഹിേത സുരഗേണ തവ്മിഹാവിരാസീ: || 6 || 

നിന്തിരുവടിയില്നി ് അമൃതം തട്ടി റി തി  തക്കതായ ഫലെത്ത 
എതിര്പക്ഷക്കാരായ അസുരന്മാര്ക്ക് ന ിയിട്ട് നിന്തിരുവടി മറ േ ാ   ആ 
അസുരന്മാര്  േദവന്മാേരാ കൂടിതെ  േപാര്െച .  അനന്തരം ആ ക ത്ത യുദ്ധം 
ഏ വും വളര് േ ാ   േദവന്മാെര ാവരും ബലിെയ  അസുരെന്റ മായയാ ല്  
േമാഹിതരായിത്തീര്  സമയം നിന്തിരുവടി ഇവര്ക്കിടയി ല്  തയ്ക്ഷനായി.  

തവ്ം കാലേനമിമഥ മാലിമുഖാന്  ജഘന്ഥ 

ശേ ാ ജഘാന ബലിജംഭവലാന്  സപാകാന്  | 

ശുഷ്കാര് ദുഷ്കരവേധ നമുചൗ ച ലൂേന 

േഫേനന നാരദഗിരാ നയ്രുേണാ രണം തവ്ം || 7 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി കാലേനമിെയ  അസുരേനയും മാലി മുതലായവേരയും 
വധി ; ഇ   പാകാസുരേനാ കൂടിയ ബലി, ജംഭ  , വല   എ ിവെര െകാ ; 
ഉണ ിയേതാ നന േതാ ആയ യാെതാ െകാ  െകാ വാ   
കഴിയാത്തവനായ നമുചിെയ വനും നുരെകാണ്ട് വധിക്കെ ട്ടേ ാ   
നാരദമഹര്ഷിയുെട വാകയ്മനുസരി ് നിന്തിരുവടി യുദ്ധെത്ത നിര്ത്തി.  

േയാഷാവപുര്ദനുജേമാഹനമാഹിതം േത 

തവ്ാ വിേലാകനകുതൂഹലവാന്  മേഹശ: | 
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ഭൂൈതസ്സമം ഗിരിജയാ ച ഗത: പദം േത 

തവ്ാഽ വീദഭിമതം തവ്മേഥാ തിേരാധാ: || 8 || 

അസുരന്മാെര േമാഹി ി വാ േവണ്ടി സവ്ീകരിക്കെ ട്ടതായ അ യുെട 
ീരൂപെത്ത ി േകട്ടിട്ട് ീ പരേമശവ്ര   അതു കാ ാനു  കൗതുകേത്താ കൂടി 

ഭൂതഗണ േളാ ം ീപാര് തിേയാ ം ഒരുമി ് അ യുെട ആവാസസ്ഥാനമായ 
ൈവകുണ്ഠത്തില്െച ് അ െയ തി െകാണ്ട് തെന്റ അഭിലാഷെത്ത അറിയി ; 
അനന്തരം നിന്തിരുവടി അവിെട നി  മറ . 

ആരാമസീമനി ച ക കഘാതലീലാ- 

േലാലായമാനനയനാം കമനീം മേനാജ്ഞാം | 

തവ്ാേമഷ വീക്ഷയ് വിഗലദവ്സനാം മേനാഭൂ- 

േവഗാദനംഗരിപുരംഗ സമാലിലിംഗ || 9 || 

ഉടെനത്തെ  ഉദയ്ാനഭൂമിയില്  പന്തടി  കളിക്കേവ ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  
ക കേളാ കൂടിയവ ം അതിമേനാഹരിയായ െപ െകാടിയുമായ നിന്തിരുവടിെയ 
അഴി  വ േത്താ കൂടിയവളായി കണ്ടിട്ട് കാമൈവരിയായ ഈ ശ ര   
കാമപരവശയ്ംെകാണ്ട് അ െയ ബലാല്ക്കരാമായി പിടി  മു െക പുണര് .  

ഭൂേയാഽപി വി തവതീമുപധാവയ് േദേവാ 

വീരയ് േമാക്ഷവികസത്പരമാര്ത്ഥേബാധ: | 

തവ്ന്മാനിതസ്തവ മഹത്തവ്മുവാച േദൈവയ് 

തത്താദൃശസ്തവ്മവ വാതനിേകതനാഥ || 10 || 

മഹാേദവ   വീ ം പിടിയില്നി  വി ര്ത്തി ഓടിക്കള വ്ളായ അവെള പി ടര്   
ഓടിയിട്ട് വീര് നി രണത്തി േശഷം കാശി  പരമാര്ത്ഥ 
ജ്ഞാനേത്താ കൂടിയവനും നിന്തിരുവടിയാ ല്  ആദരിക്കെ ട്ടവനുമായിട്ട് അ യുെട 
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മാഹാത്മയ്േത്ത ീപാര്വതിക്ക് ഉപേദശി . അേ  ഗുരുവാ ര  ! അ കാരമിരി  
നിന്തിരുവടി എെ  രക്ഷി രുേളണേമ.  

വി മായാ ാദുര്ഭാവവര്ണ്ണനവും േദവാസുരയുദ്ധവര്ണ്ണനവും, മേഹശവ്രൈധര് ച തിവര്ണ്ണനവും 
എന്ന ഇരുപെത്താമ്പതാംദശകം സമാപ്തം. 

ആദിതഃ േ ാകാഃ 304. 
വൃത്തം: വസന്തതിലകം. 
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Dashaka 30 – വാമാനാവതാരവര്ണ്ണനം. 
 

ശേ ണ സംയതി ഹേതാഽപി ബലിര്മഹാത്മാ 

ശുേ ണ ജീവിതതനു: തുവര്ദ്ധിേതാഷ്മാ | 

വി ാന്തിമാന്  ഭയനിലീനസുരാം ിേലാകീം 

ചേ  വേശ സ തവ ച മുഖാദഭീത: || 1 || 

േദേവ നാല്  േപാരി ല്  െകാ െ െവ ി ം മഹാനുഭാവനായ അ ബലി 
ശു ചാരയ്നാല്  ജീവിക്കെ ട്ട ശരീരേത്താ കൂടിയവനും യാഗനു ാനംെകാ  
വര്ദ്ധിക്കെ ട്ട േതജേ ാ കൂടിയവനും പരാ മശാലിയുമായി ഭവി  അ യുെട 
സുദര്ശനച ത്തില്നി കൂടി ഭയമി ാത്തവനായിട്ട് േപടി  ഒളി  േദവന്മാേരാ കൂടിയ 
മു  േലാക േളയും തെന്റ അധീനത്തിലാക്കി. 

പു ാര്ത്തിദര്ശനവശാദദിതിര്വിഷണ്ണാ 

തം കാശയ്പം നിജപതിം ശരണം പന്നാ | 

തവ്ത്പൂജനം തദുദിതം ഹി പേയാ താഖയ്ം 

സാ ദവ്ാദശാഹമചരത്തവ്യി ഭ ിപൂര്ണ്ണാ || 2 || 

േദവമാതാവായ അദിതീേദവി സവ്പു ന്മാരുെട ദുഃഖെത്ത കണ്ട് 
സ ടേത്താ കൂടിയവളായിട്ട് തെന്റ ഭര്ത്താവായ ആ കാശയ്പ ജാപതിെയ ശരണം 
ാപി . അവ   അേദ്ദഹത്താല്  ഉപേദശിക്കെ  പേയാവൃതം എ  വിശിഷ്ടമായ 

അ യുെട തെത്ത നിന്തിരുവടിയില്  നിറ  ഭ ിേയാ കൂടിയവളായി പ  
ദിവസ   മുഴുവനും ആചരി .  

തസയ്ാവധൗ തവ്യി നിലീനമേതരമുഷയ്ാ: 
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ശയ്ാമശ്ചതുര്ഭുജവപു: സവ്യമാവിരാസീ: | 

ന ാം ച താമിഹ ഭവത്തനേയാ ഭേവയം 

േഗാപയ്ം മദീക്ഷണമിതി ലപന്നയാസീ: || 3 || 

അതിെന്റ അവസാനത്തില്  അ യി ല്  ലയി ിരി  മനേ ാ കൂടിയ അദിതിക്ക് 
ശയ്ാമളനിറേത്താ കൂടിയവനും നാ  തൃൈക്കകേളാ കുടിയ ശരീരേത്താ കൂടിയവനുമായ 
നിന്തിരുവടി സവ്യേമവ തയ്ക്ഷനായി; തിരുമു ില്  നമസ്മരി െകാ  നി ്കു  
അവെളാ  ഭവതിയുെട പു നായി ǌാ   അവതരി താണ്. എെന്റ ദര്ശനം 
പരമരഹസയ്മായി െവ െകാ ണം എ ി ിെന അരുളിെ േശഷം അ ് 
അവിെടനി  മറ .   

തവ്ം കാശയ്േപ തപസി സന്നിദധത്തദാനീം 

ാേപ്താഽസി ഗ ഭമദിേത: ണുേതാ വിധാ ാ | 

ാസൂത ച കടൈവഷ്ണവദിവയ്രൂപം 

സാ ദവ്ാദശീ വണപുണയ്ദിേന ഭവന്തം || 4 || 

അേ ാ   നിന്തിരുവടി കാശയ്പെന്റ തപ ി ല്  സ ിധാനം െച ് അദിതിയുെട 
ഗര്ഭെത്ത ാപി ് ഹ്മേദവനാ ല്  രിക്കെ ട്ടാവനായി ഭവി .  ആ അദിതിയും 

ഷ്ടമായ ൈവഷ്ണവേതജ ാര്  ദിവയ്രുപേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ 
വണദവ്ാദശിെയ  പുണയ്ദിവസത്തില്  സവി .  

പുണയ്ാ മം തമഭിവ ഷതി പു വര്ൈഷര്  - 

ഹര്ഷാകുേല സുരഗേണ കൃതതൂരയ്േഘാേഷ | 

ബദ്ധവ്ാഽഞ്ജലിം ജയ ജേയതി നുത: പിതൃഭയ്ാം 

തവ്ം തത്ക്ഷേണ പടുതമം വടുരൂപമാധാ: || 5 ||  
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േദവന്മാരാല്  സേന്താഷപരവശന്മാരായി െപരു റ മുഴക്കിെക്കാണ്ട് ആ 
പരിപാവനമായ കാശയ്പാ മെത്ത പു വര്ഷംെകാണ്ട് െചാരിയുേ ാ   
കൂ ൈകേയാെട ജയി ാ ം ജയി ാ ം എ ് മാതാപിതാക്കന്മാരാല്  കീര്ത്തിക്കെ ട്ട 
നിന്തിരുവടി അ ത്ത ക്ഷണത്തില്  അതിസമര്ത്ഥമായ ഹ്മചാരിയുെട രുപെത്ത 
ൈകെക്കാ .  

താവത് ജാപതിമുൈഖരുപനീയ മൗഞ്ജീ- 

ദണ്ഡാജിനാക്ഷവലയാദിഭിരര്ച്ചയ്മാന: | 

േദദീപയ്മാനവപുരീശ കൃതാഗ്നികാരയ്- 

സ്തവ്ം ാസ്ഥിഥാ ബലിഗൃഹം കൃതാശവ്േമധം || 6|| 

ഐശവ്രയ്പരിപൂര്ണ്ണനായ േദവ! ആ സമയം കശയ്പ ജാപതി മുതലായവരാല്  
ഉപനയനം കഴി ് േമഖല, ദണ്ഡം, കൃഷ്ണാജിനം, രു ാക്ഷം മുതലായവയാല്  
പൂജിക്കെ ട്ട് േതജ െകാ ജ്ജവ്ലി  ശരീരേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
അഗ്നികാര് ം അനു ി ് അശവ്േമധയാഗം നട െകാണ്ടിരി  
ബലിച വര്ത്തിയുെട ഹത്തിേല  പുറെ .  

ഗാേ ണ ഭാവിമഹിേമാചിതഗൗരവം ാ- 

ഗവ്യ്ാവൃണവ്േതവ ധരണീം ചലയന്നായാസീ: | 

ഛ ം പേരാഷ്മതിരണാര്ത്ഥമിവാദധാേനാ 

ദണ്ഡം ച ദാനവജേനഷവ്ിവ സന്നിധാതും || 7 || 

ഭാവിയില്  സംഭവി വാ   േപാകു  മഹിമക്കനുരൂപമായ ഗൗരവെത്ത 
കാേലകൂട്ടിത്തെ  െവളിെ േതാ എ  േതാ മാറ് ശരീരത്താല്  ഭൂമിെയ 
ചലി ി െകാണ്ട്, ശ ക്ക െട ഊ ാവിെന മറ വാെന  വിധം കുടേയയും 
അസുരന്മാരില്  േയാഗി ാേനാ എ  േതാ മാറ് ദണ്ഡേത്തയും ധരി െകാണ്ട് 
നിന്തിരുവടി യാ യായി.  

താം നര്മ്മേദാത്തരതേട ഹയേമധശാലാ- 
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മാേസദുഷി തവ്യി രുചാ തവ രുദ്ധേനൈ : | 

ഭാസവ്ാന്  കിേമഷ ദഹേനാ നു സനത്കുമാേരാ 

േയാഗീ നു േകാഽയമിതി ശു മുൈഖശ്ശശേങ്ക || 8 || 

നര്മ്മദാനദിയുെട വടെക്കക്കരയി  ആ അശവ്േമധയാഗശാലെയ നിന്തിരുവടി 
ാപി േ ാ   അ യുെട േതജ െകാണ്ട് തടയെ ട്ട കാ േയാ കൂടിയ 

ശു ാചാര്    മുതലായവരാ ല്  ഇേദ്ദഹം സൂര് നാേണാ? അേതാ അഗ്നിതെ േയാ? 
അത ാ, േയാഗിശവ്രനായ സനത്കുമാര   തെ യാേണാ? ഇേദ്ദഹം ആരാണ്? 
എ ി െന സംശയിക്കെ .  

ആനീതമാശു ഭൃഗുഭിര്മഹസാഽഭിഭൂൈത- 

സ്തവ്ാം രമയ്രൂപമസുര: പുലകാവൃതാംഗ: | 

ഭ യ്ാ സേമതയ് സുകൃതീ പരിണിജയ് പാദൗ 

തേത്തായമനവ്ധൃത മൂര്ദ്ധനി തീര്ത്ഥതീര്ത്ഥം || 9 || 

േതജ െകാണ്ട് ഒളിമ ിേ ായവരായ ശു ാചാര്    മുതലായവരാ ല്  
അതിേവഗത്തില്  ആദരപൂര് ം എതിേര  സവ്ീകരിക്കെ ട്ട േമാഹനരൂപമാര്   
നിന്തിരുവടിെയ സുകൃതംെച വനായ അസുേരശവ്ര   േരാമാ മണി  
ശരീരേത്താെട ഭ ിപൂര് ം അ വ ് കാ ല്  കഴുകി ് തീര്ത്ഥത്തി  പരിശുദ്ധി 
നല്കു തായ ആ പാദതീര്ത്ഥെത്ത ശിര ി ല്  ധരി .  

ാദവംശജതയാ തുഭിര്ദവ്ിേജഷു 

വിശവ്ാസേതാ നു തദിദം ദിതിേജാഽപി േലേഭ | 

യേത്ത പദാംബു ഗിരിശസയ് ശിേരാഭിലാലയ്ം 

സ തവ്ം വിേഭാ ഗുരുപുരാലയ പാലേയഥാ: || 10 || 
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ീ പരേമശവ്രെന്റ ശിര െകാണ്ട് ലാളിക്കെ  നിന്തിരുവടിയുെട യാെതാരു ആ 
പാദതീര്ത്ഥം അസുരനായിരു ി ം ഭ ാ ണിയായ ാദെന്റ വംശത്തി ല്  ജനി  
എ തുെകാേണ്ടാ യാഗ   േഹതുവായിെട്ടാ ഹ്മജ്ഞരായ ാഹ്മണരി  
വിശവ്ാസംെകാ തെ െയാ ഈ മഹാബലി  ലഭി ; സര്േ ശവ്രനായ 
ഗുരുവാ ര ാ ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി രക്ഷിേക്കണേമ.  

 

വാമനാവതാരവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. ആദിതഃ േ ാകാഃ 314. 
വൃത്തം.വസന്തതിലകം. 
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Dashaka 31 - ബലിവിധവ്ംസനവര്ണ്ണനം.  
 

ീതയ്ാ ൈദതയ്സ്തവ തനുമഹ:േ ക്ഷണാത് സര് ഥാഽപി 

തവ്ാമാരാധയ്ന്നജിത രചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ | 

മത്ത: കിം േത സമഭിലഷിതം വി സൂേനാ വദ തവ്ം 

വിത്തം ഭ ം ഭവനമവനീം വാഽപി സര് ം ദാേസയ് || 1 || 

ആരാ ം ജയിക്കെ വാനരുതാത്ത േദവ! അസുേരശവ്രനായ മഹാബലി 
നിന്തിരുവടിയുെട ശരീരത്തിെന്റ ദിവയ്േതജ ിെന്റ ദര്ശനം നിമിത്തം 
പരമസ ഷ്ടിേയാെട എ ാ കാരത്തി ം അ െയ ഉപചരി ് പൂജി ് 
ൈക ിെക്കാണ്ട് ഇ കാരം ഉണര്ത്തി ; "േഹ ാഹ്മണകുമാര! എ ില്നി ് 
ഭവാ   എെന്താ ാണ് ആ ഹി ത്? അ ് ശ കൂടാെത 
ആവശയ്െ െകാ ക. മൃഷ്ടാ മായ ം, വീടായാ ം, ഭൂമിയയാ ം, ഇെത ാം 
തെ യായ ം ǌാ   തരു ണ്ട്;  

താമീക്ഷണാം ബലിഗിരമുപാകര്ണയ് കാരുണയ്പൂര്േണ്ണാഽ- 

പയ്േസയ്ാേത്സകം ശമയിതുമനാ ൈദതയ്വംശം ശംസന്   | 

ഭൂമിം പാദ യപരിമിതാം ാര്ത്ഥയാമാസിഥ തവ്ം 

സര് ം േദഹീതി തു നിഗദിേത കസയ് ഹാസയ്ം ന വാ സയ്ാത് || 2 || 

വാട്ടമി ാത്ത ആ ബലിവാകയ്െത്ത േകട്ടിട്ട്, കരുണ നിറ വനാെണ ി ം 
നിന്തിരുവടി ഇവെന്റ അഹംഭാവെത്ത ശമി ിേക്കണെമ  കരുതി അസുരവംശെത്ത 
മുഴുവ   കീര്ത്തി  മൂ ടിയളവിെലാതു  ഭൂമിെയ ആവശയ്െ ; എ ാം തേരണം 
എ  പറയുകയാെണ ില്  ആര് തെ  പരിഹാസമി ാതിരി ം ? 

വിേശവ്ശം മാം ിപദമിഹ കിം യാചേസ ബാലിശസ്തവ്ം 
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സര് ാം ഭൂമിം വൃണു കിമമുേനതയ്ാലപത്തവ്ാം സ ദൃപയ് ന്  | 

യസ്മാദ്ദ പാത് ിപദപരിപൂര്ത യക്ഷമ: േക്ഷപവാദാന്  

ബന്ധം ചാസാവഗമദതദര്േഹാഽപി ഗാേഢാപശാൈന്തയ് || 3 || 

നീ ബുദ്ധിയി ാത്തവനാണ്; േലാക െക്ക ാം നാഥനായ എേ ാട് ഇേ ാ   മൂ  
കാലടി സ്ഥലം മാ ം യാചി വെ ാ? ഇതുെകാെണ്ട  േയാജനം? ഭൂമി 
മുഴുവനും േവണെമ ി ം ആവശയ്െ െകാ ക.  എ ി ിെന ആ ബലി 
അഹ ാരംെകാണ്ട് നിന്തിരുവടിേയാട് പറ ; യാെതാരു ആ ഗര് ംെകാണ്ട് അവ   
മൂ ടി തിക തരുവാ   തെ  കഴിവി ാത്തവനായി അധിേക്ഷപവാ കേളയും, 
അഹ ാരത്തിെന്റ പരിപൂര്ണ്ണശാന്തിക്കായി ബന്ധനേത്തയും അതി ര്ഹനെ ി ം 
ാപി .  

പാദ ാ യദി ന മുദിേതാ വിഷ്ടൈപര്നാപി തുേഷയ്- 

ദിത ക്േതഽസ്മിന്  വരദ ഭവേത ദാതുകാേമഽഥ േതായം | 

ൈദതയ്ാചാരയ്സ്തവ ഖലു പരീക്ഷാര്ത്ഥിന: േ രണാത്തം 

മാ മാ േദയം ഹരിരയമിതി വയ് േമവാബഭാേഷ || 4 || 

മൂ കാലടിയളവുെകാണ്ട് സേന്താഷെ ടാത്തവനാെണ ില്  േലാക െളെയ ാം 
െകാ ം സേന്താഷി കയി . േഹ വരദനായ ഭഗവ   ! നിന്തിരുവടിയാല്  ഇ കാരം 
പറയെ ട്ട സമയം ഇവ   അ ാക്കായിെക്കാണ്ട് ജലം നല് വാന്  പുറെ ട്ടേ ാ   
അസുരഗുരുവായ ശു  , പരീക്ഷി വാ   ആ ഹി  നിന്തിരുവടിയുെട 

േ രണയാല്  "െകാ ക്കരുതു, െകാ ക്കരുതു; ഇേദ്ദഹം ീഹരിയാണ്”, എ ് 
അേദ്ദഹേത്താട് വയ് മായി പറ  മുട വാ   ഉദ്ധയ്മി .   

യാചേതയ്വം യദി സ ഭഗവാന്  പൂര്ണ്ണകാേമാഽസ്മി േസാഽഹം 

ദാസയ്ാേമയ്വ സ്ഥിരമിതി വദന്  കാവയ്ശേപ്താഽപി ൈദതയ്: | 

വിന്ധയ്ാവലയ്ാ നിജദയിതയാ ദത്തപാദയ്ായ തുഭയ്ം 
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ചി ം ചി ം സകലമപി സ ാര്പയയേത്തായപൂര് ം || 5 || 

ആ ഭഗവാ   ീനാരയണമൂര്ത്തിതെ യാണ് ഇ കാരം യാചി െത ി ല്  
അ ിെനയു  ǌാ   ദാനം സംപൂര്ണ്ണമായ മേനാരഥേത്താ  
കൂടിയവനായിത്തീര് ിരി ; ǌാ   ദാനം നല്കുകതെ  െച ം; എ ി ിെന 
ഉറ പറയു  ആ അസുര   ശു ാചാര് നാ ല്  ശപിക്കെ ട്ടവനായി ം തെന്റ 
േ യസിയായ വിന്ധയ്ാവലിേയാ കൂടി ദാനം െച െ ട്ട പാദയ്േത്താ കൂടിയ 
അ ക്കാ െക്കാണ്ട് ഉദകേത്താ കൂടി ൈ േലാകയ്മടക്കം തനി  സര് േത്തയും 
സമര് ി ; വളെര ആ ര് ംതെ . 

നിസ്സേന്ദഹം ദിതികുലപതൗ തവ് േശഷാര്പണം തദ്- 

വയ്ാതനവ്ാേന മുമുചു:-ഋഷയ: സാമരാ: പു വര്ഷം | 

ദിവയ്ം രൂപം തവ ച തദിദം പശയ്താം വിശവ്ഭാജാ- 

മുൈച്ചരുൈച്ചരവൃധദവധീകൃതയ് വിശവ്ാണ്ഡഭാണ്ഡം || 6 || 

അസുരകുലത്തി ധിപനായ ബലി നിന്തിരുവടിയില്  സംശയം കൂടാെത ആ 
സര് സവ്ത്തിെന്റയും ദാനെത്ത െച സമയം േദവന്മാേരാ  കൂടിയ മഹര്ഷിമാ ര്  
പു വൃഷ്ടി െചാരി . അ യുെട അ കാരമു  ഈ ദിവയ്രൂപവും പ വാസിക   
േനാക്കിേക്കാണ്ടിരിക്കേവ ഹ്മാണ്ഡകടാഹംവെര ഏ വും വര്ദ്ധി .  

തവ്ത്പാദാ ം നിജപദഗതം പുണ്ഡരീേകാദ്ഭേവാഽസൗ 

കുണ്ഡീേതാൈയരസിചദപുനാദയ്ജ്ജലം വിശവ്േലാകാന്   | 

ഹ േഷാത്ക ഷാത് സുബഹു നനൃേത േഖചൈരരുത്സേവഽസ്മിന്  

േഭരീം നിഘ്നന ന്  ഭുവനമചരജ്ജാംബവാന്  ഭ ിശാലീ || 7 || 

ഈ ഹ്മേദവ   സവ്സ്ഥാനമായ സതയ്േലാകത്തി ല്  എത്തിേ ര്  നിന്തിരുവടിയുെട 
തൃ ാദത്തിെന്റ അ െത്ത കമണ്ഡ വിെല ജലംെകാണ്ട് അഭിേഷകം െച .  ആ 
പുണയ്ജലം എ ാ േലാക േളയും പരിശുദ്ധമാക്കിയ ആകാശഗംഗയായ  
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സേന്താഷാദികയ്ത്താല്  ആകാശചാരികാളാ ല്  വളെര നൃത്തം െച വാ   തുട ി. 
ആ മേഹാത്സവത്തില്  ഭ നായ ജാംബവാ   െപരു റയടി . 

താവൈദ്ദതയ്ാസ്തവ്നുമതിമൃേത ഭര്തുരാരബ്ധയുദ്ധാ 

േദേവാേപൈതര്ഭവദനുചൈരസ്സംഗതാ ഭംഗമാപന്  | 

കാലാത്മാഽയം വസതി പുരേതാ യദവ്ശാത് ാഗ്ജിതാ: സ്മ: 

കിം േവാ യുൈദ്ധരിതി ബലിഗിരാ േതഽഥ പാതാളമാപു: || 8 || 

േഹ ഭഗവ  ! ആ സമയം ൈദതയ്ന്മാരാവെട്ട, ത െട നാഥനായ മഹാബലിയുെട 
സമ്മതംകൂടാെത യുദ്ധംെച തുട ിയവരായി ഒ ി േചര് വരായ അ യുെട 
േസവകന്മാേരാതിരിട്ട് േതാ ിക്കെ . അനന്തരം "യാെതാ ിെന്റ 
സഹായംെകാണ്ടാേണാ നാം മു കാല ളിെല ാം ജയെത്ത ാപി തു 
കാലസവ്രുപിയായ ആ ഭഗവാനാണ് ന െട മു ില്  (വിേരാധഭാവത്തില് ) 
സ്ഥിതിെച തു. നി  യുദ്ധംെകാണ്ട് എ േയാജനം" എ  
മഹാബലിയുെട വാ െകാണ്ട് അവര്  പാതാളെത്ത ാപി .  

പാൈശര്ബദ്ധം പതഗപതിനാ ൈദതയ്മുൈച്ചരവാദീ- 

സ്താര്ത്തീകീയം ദിശ മമ പദം കിം ന വിേശവ്ശവ്േരാഽസി | 

പാദം മൂര്ദ്ധനി ണയ ഭഗവന്നിതയ്കമ്പം വദന്തം 

ാദ്സ്തം സവ്യമുപഗേതാ മാനയന്നസ്തവീത്തവ്ാം || 9 || 

പക്ഷീ നായ ഗരുഡനാല്  അരുണപാശ െകാണ്ട് െകട്ടെ ട്ടവനായ ആ 
അസുേരശവ്രേനാട് നിന്തിരുവടി ഉറെക്ക ഇ കാരം പറ ; "എനിക്ക് മൂ ാമെത്ത 

അടി  സ്ഥലം തരിക; നീ വിേശവ്ശവ്രനേ ? ‘ഭഗവാേന! എെന്റ ശിര ില്  

തൃ ാദം െവ െകാണ്ടാ ം!’ എ ി െന ഇളക്കംകൂടാെത പറയു  അേദ്ദഹെത്ത 
മാനി െകാണ്ട് ത ത്താ   വെ ത്തിയവനായ ാദന്  നിന്തിരുവടിെയ തി .  

ദര്േപ്പാച്ഛിൈത്തയ് വിഹിതമഖിലം ൈദതയ് സിേദ്ധാഽസി പുൈണയ്ര്  - 
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േലാകേസ്തഽ  ിദിവവിജയീ വാസവതവ്ം ച പശ്ചാത് | 

മത്സായുജയ്ം ഭജ ച പുനരിതയ്നവ്ഗൃ ണാ ബലിം തം 

വിൈ സ്സന്താനിതമഖവര: പാഹി വാതാലേയശ || 10 || 

എ ാല്  െച െ ട്ടെത ാം നിെന്റ അഹംഭാവെത്ത നശി ി തി  
േവണ്ടിയാകു .  നിണക്ക് സവ്ര് െത്ത ടി ജയിക്കത്തക്കതായ േലാകം ഉണ്ടാവെട്ട. 
അതില്പിെ  ഇ പദവിയും, അനന്തരം എെന്റ സാ ജയ് ം ാപി െകാ ക. 
എ ി ിെന നിന്തിരുവടി ആ മഹാബലിെയ അനു ഹി . േഹ ഗുരുവാ ര ാ! 
േവദജ്ഞന്മാരായ ാഹ്മണാരാ ല്  പൂര്ത്തിയാക്കെ ട്ട മഹായജ്ഞേത്താ കൂടിയ 
നിന്തിരുവടി രക്ഷിേക്കണേമ ! 

ബലിവിധവ്ംസനവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പെത്താന്നാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകഃ 324. 
വൃത്തം: - മന്ദാ ാന്താ. 
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Dashaka 32 - മത്സയ്ാവതാരവര്ണ്ണനം 
 

പുരാ ഹയ ീവമഹാസുേരണ ഷഷ്ഠാന്തരാേന്താദയ്ദകാണ്ഡക േപ | 

നിേ ാ ഖ ഹ്മമുഖാത് ഹൃേതഷു േവേദഷവ്ധിത്സ: കില മത്സയ്രൂപം 
||1|| 

പണ്ട് ആറാമെത്ത മനവ്ന്തരത്തിെന്റ അവസാനത്തി ണ്ടായ ളയത്തില്  ഹയ ീവ   
എ  അസുരേ നാല്  ഉറ വാ   ഭാവി  ഹ്മേദവെന്റ മുഖത്തില്നി  
േവദ   അപഹരിക്കെ ട്ടസമയം നിന്തിരുവടി മത്സയ്രുപെത്ത സവ്ീകരി വാ   
ആ ഹി വെ . 

സതയ് തസയ് മിളാധിഭര് ര്ന്നദീജേല തര്പ്പയതസ്തദാനീം | 

കരാഞ്ജലൗ സഞ്ജവ്ലിതാകൃതിസ്തവ്മദൃശയ്ഥാ: കശ്ചന ബാലമീന: || 2 || 

അക്കാലത്ത് നദീജലത്തില്  തര് ണം െച െകാണ്ടിരു  വിഡേദശാദിപനായ 
സതയ്വൃതെന  രാജവിെന്റ അ ലിപുടത്തി ല്  നിന്തിരുവടി ഏ വും കാശി  
ആകൃതിേയാ കൂടിയ ഒരു െച മത്സയ്മായിട്ട് കാണെ .  

ക്ഷിപ്തം ജേല തവ്ാം ചകിതം വിേലാകയ്  

നിേനയ്ംഽബുപാേ ണ മുനി: സവ്േഗഹം | 

സവ് ൈപരേഹാഭി: കലശീം ച കൂപം  

വാപീം സരശ്ചാനശിേഷ വിേഭാ തവ്ം || 3 || 

െവ ത്തി ല്  നിേക്ഷപിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടിെയ ഭയെ ട്ടിരി തായി കണ്ട് ആ 
രാജര്ഷി ജലപാ ംെകാണ്ട് തെന്റ ഹത്തിേല  െകാ േപായി; േഹ ഭഗവ   ! 
നിന്തിരുവടി അ ം ദിവസ െകാണ്ട് ജലപാ വും കിണ ം കുളം തടാകം 
എ ിവയും വയ്ാപി െകാണ്ട് വളര് വ .  
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േയാഗ ഭാവാദ്ഭവദാജ്ഞൈയവ നീതസ്തതസ്തവ്ം മുനിനാ പേയാധിം | 

പൃേഷ്ടാഽമുനാ ക ദിദൃ േമനം സപ്താഹമാേസവ്തി വദന്നയാസീ: ||4|| 

അനന്തരം അ യുെട ക നെകാ തെ  ആ രാജ ര്ഷിയാ ല്  േയാഗബലത്തിെന്റ 
മഹിമെകാണ്ട് സമു ത്തിേലക്ക് െകാ േപായി േചര്ക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി ഇേദ്ദഹത്താല്  
േചാദിക്കെ ട്ടവനായി ളയം കാ ാനാ ഹി  ഇേദ്ദഹേത്താട് "ഏഴുദിവസം 
കാ െകാ ക" എ ി െന അരുളിെച െകാണ്ട് അവിെടനി  മറ .  

ാേപ്ത തവ്ദുക്േതഽഹനി വാരിധാരാപരി േത ഭൂമിതേല മുനീ : | 

സപ്തര്ഷിഭി: സാര്ദ്ധമപാരവാരിണ ദ്ഘൂര്ണ്ണമാന: ശരണം യയൗ തവ്ാം 
|| 5|| 

അ  പറ ദിവസം വ േചര് െ ാ   ധാരമുറിയാെത െപ  മഴെകാണ്ട് 
ഭൂേലാകം മുഴുവ   മുഴുകിേ ാകേവ ആ രാജര്ഷി സപ്തര്ഷികേളാ കൂടി കരകാണാത്ത 
െവ ത്തില്  മു ിെ ാ വനായി അ െയ ശരണം ാപി . 

ധരാം തവ്ദാേദശകരീമവാപ്താം നൗരൂപിണീമാരുരുഹുസ്തദാ േത 

തത്കമ്പകേ ഷു ച േതഷു ഭൂയസ്തവ്മംബുേധരാവിരഭൂര്മഹീയാന്  || 6 || 

അേ ാ   അവര്  ആജ്ഞയനുസരി ് ഒരു േതാണിയുെട ആകൃതിയി ല്  
അ െത്തത്തിേ ര്  ഭൂമിയി ല്  കയറി; അവര്  പിേ യും ആ േതാണിയുെട 
ഇളക്കംെകാ  ഭയെ വരായിത്തീര് െ ാ   നിന്തിരുവടി ഏ വും മഹത്തരമായ 
രുപേത്താ കൂടി സമു ത്തില്നി ് തയ്ക്ഷെ .  

ഝഷാകൃതിം േയാജനലക്ഷദീര്ഘാം ദധാനമുൈച്ചസ്തരേതജസം തവ്ാം | 

നിരീക്ഷയ് തുഷ്ടാ മുനയസ്തവ്ദു യ്ാ തവ് ംഗശൃംേഗ തരണിം ബബ : || 
7 || 

ലക്ഷം േയാജന നീളേത്താ കൂടിയ മത്സയ്രൂപെത്ത ധരി ിരി  ഏ വും വര്ദ്ധി  
േതജേ ാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ കണ്ടിട്ട് സ ഷ്ടരായ മഹര്ഷിമാ ര്  അ യുെട 
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ആജ്ഞയനുസരി ് അ യുെട ഉയര് നി ്കു  െകാ ിേന്മ ല്  േതാണിെയ 
പിടി െകട്ടി.  

ആകൃഷ്ടനൗേകാ മുനിമണ്ഡലായ ദര്ശയന്  വിശവ്ജഗദവ്ിഭാഗാന്  | 

സം യമാേനാ നൃവേരണ േതന ജ്ഞാനം പരം േചാപദിശന്നചാരീ: 
||8|| 

നിന്തിരുവടി േതാണിേയയും വലി െകാണ്ട് ആ മുനിവൃന്ദത്തി ് േലാകത്തിെല എ ാ 
ഭാഗ േളയും കാണി െകാ െകാണ്ട് ആ മഹാരാജാവിനാല്  തിക്കെ ട്ടവനായി 
അേദ്ദഹത്തി ് പരമാത്മജ്ഞാനേത്തയും ഉപേദശി െകാണ്ട് സ രി .  

ക ാവധൗ സപ്തമുനീന്  പുേരാവത് സ്ഥാപയ് സതയ് തഭൂമിപം തം | 

ൈവവസവ്താഖയ്ം മനുമാദധാന: േ ാധാദ് ഹയ ീവമഭി േതാഽഭൂ: || 9 || 

നിന്തിരുവടി ളായാവസാനത്തില്  സപ്തര്ഷികെള മുേ േത്തേ ാെല തെ  
സ്ഥാപി ിട്്ട ആ സതയ് തരാജാവിെന ൈവവസവ്തെന മനുവാക്കിത്തീര്  
േകാപത്താ ല്  ഹയ ീവെന  അസുരെന്റ േനരിട്ട് പാ േപായി.  

സവ്തുംഗശൃംഗക്ഷതവക്ഷസം തം നിപാതയ് ൈദതയ്ം നിഗമാന്  
ഗൃഹീതവ്ാ | 

വിരിഞ്ചേയ ീതഹൃേദ ദദാന: ഭഞ്ജനാഗാരപേത പായാ: ||10|| 

അ േയാ ഗുരുവാ ര ! തെന്റ നീണ്ട െകാ െകാണ്ട് കുത്തി ിളര്ക്കെ ട്ട 
മാര് ിടേത്താ കൂടിയ ആ അസുരെന െകാ വീ ി േവദ െള വീെണ്ട ത്ത് 
സ ഷ്ടചിത്തനായ ഹ്മവി ാ െക്കാണ്ട് ദാനംെച വനായ നിന്തിരുവടി എെ  
രക്ഷിേക്കണേമ.  

മത്സയ്ാവതാരവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 334. 
അഷ്ടമസ്കന്ധം സമാപ്തം. 
വൃത്തം. - ഉപജാതി. 
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നവമസ്കന്ധഃ 

Dashaka 33 - അംബരീഷചരിതവര്ണ്ണനം 
ൈവവസവ്താഖയ്മനുപു നഭാഗജാത- 

നാഭാഗനാമകനേര സുേതാംഽബരീഷ: | 

സപ്താര്ണ്ണവാവൃതമഹീദയിേതാഽപി േരേമ 

തവ്ത്സംഗീഷു തവ്യി ച മഗ്നമനാസ്സൈദവ || 1 || 

ൈവവസവ്തെന  മനുവിെന്റ പു നായ നഭാഗനില്നി  ജനി  
നാഭാഗമഹാരാജവിെന്റ തനയനായ അംബരീഷ   - ഏഴു സമു ളാ ല്  ചു െ ട്ട 
ഭൂമിയുെട അധിപനായിരു ി ം അ യുെട ഭ ന്മാരി ം നിന്തിരുവടിയി ം 
എ ാ േപാഴും ലയി  മനേ ാ കൂടിയവനായി പരമാനന്ദേത്താ കൂടി വസി .  

തവ്ത് ീതേയ സകലേമവ വിതനവ്േതാഽസയ് 

ഭക്ൈതയ്വ േദവ നചിരാദഭൃഥാ: സാദം | 

േയനാസയ് യാചനമൃേതഽപയ്ഭിരക്ഷണാര്ത്ഥം 

ച ം ഭവാന്  വിതതാര സഹ ധാരം || 2 || 

അേ  ഭഗവ  ! സമ കര്മ്മ ം അ യുെട ീതി േവണ്ടിത്തെ  
അനു ി വനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭ ിെകാ തെ  താമസിയാെത 
നിന്തിരുവടി സാദി രുളി. യാെതാ െകാണ്ട് ാര്ത്ഥനകൂടാെത തെ  ഇവെന്റ 
രക്ഷ േവണ്ടി നിന്തിരുവടി ആയിരം മുനകേളാ കൂടിയ സുദര്ശെമ  ച െത്ത 
അയ െകാ .  

സ ദവ്ാദശീ തമേഥാ ഭവദ ചനാര്ത്ഥം 

വര്ഷന്ദധൗ മധുവേന യമുേനാപകേണ്ഠ | 

പത്നയ്ാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതനവ്ന്  
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പൂജാം ദവ്ിേജഷു വിസൃജ  ന ന്    പശുഷഷ്ടിേകാടിം || 3 || 

അതില്പിെ  അേദ്ദഹം പന്തിേയാ കൂടി പു െളെക്കാണ്ട് അതല്കൃഷ്ടമായ 
പൂജെയ െച വനായി മഹാ ാഹ്മണര്ക്ക് അ പതു െകാ ം മുഴുവ   അ െയ 
ആരാധി തി േവണ്ടി ദവ്ാദശിവൃതെത്ത അനു ി .  

ത ാഥ പാരണദിേന ഭവദര്ചനാേന്ത 

ദുര്വാസസാഽസയ് മുനിനാ ഭവനം േപേദ | 

േഭാ ം വൃതശ്ചസ നൃേപണ പരാര്ത്ഥിശീേലാ 

മന്ദം ജഗാമ യമുനാം നിയമാനവ്ിധാസയ്ന്  || 4 || 

അനന്തരം അവിെട പാരണദിവ ില്  ഭഗവല്പൂജയുെട അവസാനം ദുര്വാസ ് 
എ  മഹ ഷിയാ ല്  ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനം ാപിക്കെ . പേരാപ വ 
സവ്ഭാവേത്താ കൂടിയ ആ മഹര്ഷിയാവെട്ട അംബരീഷ മഹാരാജവിനാ ല്  
ഭക്ഷണത്തി  ക്ഷണിക്കെ ട്ടവനായി നിതയ്കര്മ്മാനു ാനത്തി േവണ്ടി യമുനാ 
നദിയിേല  പതുെക്ക യാ യായി.  

രാജ്ഞാഽഥ പാരണമുഹൂര്ത്തസമാപ്തിേഖദാ- 

ദവ്ാൈരവ പാരണമകാരി ഭവത്പേരണ | 

ാേപ്താ മുനിസ്തദഥ ദിവയ്ദൃശാ വിജാനന്  

ക്ഷിപയ്ന ന്  േധാ തജേടാ വിതതാന കൃതയ്ാം || 5 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടിയുെട ഭ നായ രാജാവിനാല്  പാരണ  മു ര്ത്തം 
കഴി േപാകുെമ  വയ്സനംെകാണ്ട് െവ ം ജലംെകാണ്ട്തെ  പാരണെച െ ; 
അനന്തരം അവിെട എത്തിേ ര് വനായ ആ മഹര്ഷി ഇ ിെന പാരണെച തിെന 
ജ്ഞാന ഷ്ടിെകാണ്ട് അറി ് രാജാവിെന അധിേക്ഷപി ് േകാപംെകാണ്ട് 
ജടപറിെ ത്ത് ഒരു േധാദ്ധയ്െന നിര്മ്മി .  

കൃതയ്ാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീ- 
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മേ ഽഭിവീക്ഷയ്നൃപതിര്ന്ന പദാച്ചകേമ്പ | 

തവ്ദ്ഭ ബാധമഭിവീക്ഷയ് സുദര്ശനം േത 

കൃതയ്ാനലം ശലഭയനന്  മുനിമനവ്ധാവീത് || 6 || 

ആ മഹാരാജാവ് വാ രി ിടി ് േലാകം മുഴുവ   ദഹി ി മാ  നിലെകാ  ആ 
േദവതെയ തെന്റ എതിരിലായിെക്കാണ്ട് നി  സ്ഥല നി ് ഒരടിേപാ ം 
അന ിയി .  അ യുെട സുദര്ശനച മാവെട്ട അ യുെട ഭ െന ബാധി  
ആ കൃതയ്യാകു  അഗ്നിെയ സവ്േതജ െകാണ്ട് പാ െയ തുേപാെല നശി ി ിട്ട് ആ 
മഹര്ഷിയുെടേനെര പാ .  

ധാവന്നേശഷഭുവേനഷു ഭിയാ സ പശയ്ന്  

വിശവ്  ച മപി േത ഗതവാന്  വിരിഞ്ചം | 

ക: കാലച മതിലംഘയതീതയ്പാസ്ത: 

ശര് ം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്ദൈതവ || 7 || 

അേദ്ദഹം ഭയംെകാണ്ട് എ ാ േലാക ളി ം ഓടിനട ി  എ ായിട ം അ യുെട 
ച െത്തതെ  കാണു വനായി ഹ്മാവിെന ശരണം ാപി ; കാലച െത്ത 
ആരാണ് അതിലംഘി ത്; എ ി ിെന അവിെടനി  തയ്ജിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് 

ീപരേമശവ്രെന ാപി . അേദ്ദഹവും നിന്തിരുവടിെയ വന്ദി കയാണ് െച ത്.  

ഭൂേയാ ഭവന്നിലയേമതയ് മുനിം നമന്തം 

േ ാേച ഭവാനഹമൃേഷ നനു ഭ ദാസ: | 

ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാനവ്ിതേമവ മാനയ്ം 

യാഹയ്ംബരീഷപദേമവ ഭേജതി ഭൂമന്  || 8 || 

േഹ ഭഗവ   ! അതി േശഷം അ യുെട  സ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠത്തില്  വ ് 
നമസ്കരി  ആ മഹര്ഷിേയാ  നിന്തിരുവടി "േഹ മഹര്േഷ ! ǌാ   ഭ ന്മാരുെട 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 33 161

ദാസനാണേ ാ. ജ്ഞാനവും തപ ം വിനയേത്താ കൂടിയാല്  മാ െമ 
ബ മാനിക്കത്തക്കതായി ത്തീരുകയു ; ഇവിെടനി ് െപാ െക്കാ ക. 
അംബരീഷെന്റ കാ ്കല്തെ  ശരണം ാപി െകാ ക എ ് അരുളിെ .  

താവത്സേമതയ് മുനിനാ സ ഗൃഹീതപാേദാ 

രാജാഽപസൃതയ് ഭവദ മസാവനൗഷീത് | 

ചേ  ഗേത മുനിരദാദഖിലാശിേഷാഽൈസ്മ 

തവ്ദ്ഭ ിമാഗസി കൃേതഽപി കൃപാം ച ശംസന്  || 9 || 

ആ സമയം ഓടിെയത്തിയ മഹര്ഷിയാല്  പിടിക്കെ ട്ട പാദ േളാ കൂടിയ ആ രാജാവ 
മാറിനി ് അ യുെട അ െത്ത തി . ആ സുദ ശനംച ം ശാന്തമായി 
േപായേ ാ   ദുര്വാസ ് മഹര്ഷി നിന്തിരുവടിയി  അപരാധം െച െ ട്ടിരു ി ം 
കരുണേയയും പുക ിെക്കാണ്ട് ഇേദ്ദഹത്തി  സകലവിധമായ അനു ഹ േളയും 
ന ി.  

രാജാ തീക്ഷയ് നിേമകസമാമനാശവ്ാന്    

സംേഭാജയ് സാധു തമൃഷിം വിസൃജന്  സന്നം | 

ഭു വ്ാ സവ്യം തവ്യി തേതാഽപി ദൃഢം രേതാഽഭൂത്- 

സായുജയ്മാപ ച സ മാം പവേനശ പായാ: || 10 || 

ഒരു െകാ ം മുഴുവ   മഹര്ഷിെയ തീക്ഷി െകാണ്ട് ആഹാരം കഴി ാെത 
കഴി കൂടിയ രാജാവ്  ആ മഹര്ഷിെയ ന വണ്ണം ഭുജി ി ് സ ഷ്ടനാക്കി 
പറ യ തി േശഷം താനും ഊ കഴി ് നിന്തിരുവടിയില്  മു ിലേത്തക്കാ   
ഏ വും ആസ ിേയാ കൂടിയവനായിത്തീര് . അവസാനം മു ിെയ ാപി കയും 
െച . േഹ ഗുരുവാ ര  അ കാരമു  നിന്തിരുവടി എെ  രക്ഷിേക്കണെമ. 

അംബരീഷചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ. 344. 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം.
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Dashaka 34 - ീരാമചരിതാവര്ണ്ണനം 
 

ഗീര് ാൈണരത്ഥയ്മാേനാ ദശമുഖനിധനം േകാസേലഷവ്ൃശയ്ശൃംേഗ 

പു ീയാമിഷ്ടിമിഷ്ടവ്ാ ദദുഷി ദശരഥക്ഷ്മാഭൃേത പായസാ യ്ം | 

തദ്ഭു യ്ാ തത്പുര ീഷവ്പി തിസൃഷു സമം ജാതഗര്ഭാസു ജാേതാ 

രാമസ്തവ്ം ലക്ഷ്മേണന സവ്യമഥ ഭരേതനാപി ശ ഘ്നനാമ്നാ ||1|| 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി േദവന്മാരാല്  രാവണെന്റ വധെത്ത ാര്ത്ഥിക്കെ ട്ടവനായി 
േകാസലം എ  പറയെ  അേയാദ്ധയ്യി ല്  ഋശയ് ംഗമഹ ഷി  
പു കാേമഷ്ടിെയ  യാഗെത്തെച  ദശരഥച വര്ത്തി ാെക്കാണ്ട് ഉത്തമമായ 
പായസെത്ത നല്കിയസമയം അതിെന ഭക്ഷി തിനാല്  ഒേര കാലത്തി ല്  ഗര്ഭം 
ധരി  ആ മു  രാജപത്നിമാരി ം സവ്യം ീരാമാനായി ഭരതേനാ ം ല ണ  , 
ശ   എ ിവേരാ കൂടി അവതരി .   

േകാദണ്ഡീ കൗശികസയ് തുവരമവിതും ലക്ഷ്മേണനാനുയാേതാ 

യാേതാഽഭൂസ്താതവാചാ മുനികഥിതമനുദവ്ന്ദവ്ശാന്താധവ്േഖദ: | 

നൃണാം ാണായ ബാൈണര്മുനിവചനബലാത്താടകാം പാടയിതവ്ാ 

ലബ്ധവ്ാസ്മാദ ജാലം മുനിവനമഗേമാ േദവ സിദ്ധാ മാഖയ്ം || 2 || 

േഹ ഭഗവ  ! അ െന്റ നിേയാഗമനുസരി ് വിശവ്ാമി െന്റ േ മായ യാഗെത്ത 
രക്ഷി തി േവണ്ടി േകാദഡപാണിയായി ല ണനാല്  അനുഗമിക്കെ ട്ടവനായി 
നിന്തിരുവടി യാ യായി; മഹര്ഷിയാല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ട (ബല, അതിബല) എ  
ര  മ ളാല്  മാര് േഖദമക െ ട്ടവനായി ജന െട രക്ഷ ായി 
വിശവ്ാമി െന്റ വാക്കനുസരി ് താടക എ  രാക്ഷസിെയ ബാണ െകാ  വധി  
ഈ മഹര്ഷിയില്നി  തെ  ദിവയ്ാ െള ാം കരസ്ഥമാക്കിയ സിദ്ധാ മം 
എ  തേപാവനത്തില്  േവശി .  
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മാരീചം ാവയിതവ്ാ മഖശിരസി ശൈരരനയ്രക്ഷാംസി നിഘ്നന്  

കലയ്ാം കുര്വന്നഹലയ്ാം പഥി പദരജസാ ാപയ് ൈവേദഹേഗഹം | 

ഭിന്ദാനശ്ചാ ചൂഡം ധനുരവനിസുതാമിന്ദിരാേമവ ലബ്ധവ്ാ 

രാജയ്ം ാതിഷ്ഠഥാസ്തവ്ം ിഭിരപി ച സമം ാതൃവീൈരസ്സദാൈര: ||3|| 

നിന്തിരുവടി യാഗാരംഭത്തില്  ബാണ ളാ ല്  മാരീചെന ഓടി ിട്ട് മ  
രാക്ഷസന്മാേരയും നി ഹി ് വഴി െവ ് പാദേരണുക്കളാ ല്  അഹലയ്െയ 
പരിശുദ്ധയാക്കി ജനകരാജരാജധാനിയില്  െച ് ശിവെന്റ പ ിവി ിെന മുറി ് 
സാക്ഷാല്  ീേദവിെയ സീതാേദവിെയ ലഭി ് ഭാര് മാേരാ കൂടിയ ആ മൂ  
വീരന്മാരായ് സേഹാദരന്മാേരാ കൂടി സവ്രാജയ്ത്തിേലക്ക് പുറെ .  

ആരുന്ധാേന രുഷാേന്ധ ഭൃഗുകുല തിലേക സം മ  സവ്േതേജാ 

യാേത യാേതാഽസയ്േയാധയ്ാം സുഖമിഹ നിവസന്  കാന്തയാ 
കാന്തമൂര്േത്ത | 

ശ േഘ്നൈനകദാേഥാ ഗതവതി ഭരേത മാതുലസയ്ാധിവാസം 

താതാരേബ്ധാഽഭിേഷകസ്തവ കില വിഹത: േകകയാധീശപു യ്ാ || 4 || 

ഭൃഗുവംശാല ാരമായ ീ പരശുരാമ   േകാപാന്ധനായി വഴിയി ല്െവ ് ത ത്ത് 
തെന്റ േതജ ിെന അ യില്  സം മി ി ിട്ട് തിരിെക െപായേ ാ   നിന്തിരുവടി 
അേയാദ്ധയ്െയ ാപി . സുന്ദരസവ്രുപിയായ ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടി ഇവിെട 
സവ്പത്നിേയാ കൂടി സുഖമായി വസി വരേവ ഒരിക്കല്  ഭരതന്  ശ േനാ കൂടി 
അമ്മാമെന്റ ഹത്തിേല  േപായ സമയം അ നാ ല്  ആരംഭി െ ട്ട 
നിന്തിരുവടിയുെട അഭിേഷകം ൈകേകയിയാല്  മുടക്കെ വേ ാ. 

താേതാ യ്ാ യാതുകാേമാ വനമനുജവധൂസംയുതശ്ചാപധാര: 

പൗരാനാരുധയ് മാര്േഗ ഗുഹനിലയഗതസ്തവ്ം ജടാചീരധാരീ |  

നാവാ സന്തീരയ് ഗംഗാമധിപദവി പുനസ്തം ഭരദവ്ാജമാരാ-  
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ന്നതവ്ാ തദവ്ാകയ്േഹേതാരതിസുഖമവസശ്ചി കൂേട ഗിരീേ  || 5 || 

അ െന്റ ആജ്ഞയനുസരി ് ധനു ാണിയായി അനുജേനാ ം പത്നിേയാ െമാരുമി ് 
വനത്തിേല  പുറെ ട്ട നിന്തിരുവടി വഴിയില്െവ ് പൗരന്മാെര മടക്കിയയ ് 
ഗുഹരാജധാനിെയ കട ് അനന്തരം വഴിയരികില്  ആ ഭരദവ്ാജമഹര്ഷിെയ 
നമസ്മരി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാകയ്മനുസരി ് ചി കൂടെമ  പര് തത്തി ല്  
പരമസുഖത്തില്  പാര് വ .  

തവ്ാ പു ാര്ത്തിഖിന്നം ഖലു ഭരതമുഖാത് സവ്ര്ഗ്ഗയാതം സവ്താതം 

തേപ്താ ദതവ്ാംഽബു തൈസ്മ നിദധിഥ ഭരേത പാദുകാം േമദിനീം ച 

അ ിം നതവ്ാഽഥ ഗതവ്ാ വനമതിവിപുലം ദണ്ഡകം ചണ്ഡകായം 

ഹതവ്ാ ൈദതയ്ം വിരാധം സുഗതിമകലയശ്ചാരു േഭാ:ശ്ശാരഭംഗിം || 6 || 

നിന്തിരുവടി ഭരതനില്നി ം തെന്റ പിതാവിെന പു െന്റ വിരഹത്താ ണ്ടായ 
േവദനയാല്  സവ്ര് ം ാപി വനായി േകട്ട് ദുഃഖിതനായി അേദ്ദഹത്തി ായി ഉദകം 
ന ി ഭരതനില്  പാദുകേയയും രാജയ്േത്തയും ഏ ി ; അനന്തരം അ ിമഹര്ഷിെയ 
വണ ി ഏ വും വലിയതായ ദണ്ഡകാരണയ്ത്തിെലത്തി ഭീമകായനായ വിരാധെന  
അസുരെന വധി  േഹ ഭഗവ  ! ശരഭ ഗെന്റ സ ഗതിെയ സേന്താഷേത്താ കൂടി 
ദര്ശി .  

നതവ്ാഽഗസ്തയ്ം സമസ്താശരനികരസപ ാകൃതിം താപേസഭയ്: 

തയ് ൗഷീ: ിൈയഷീ തദനു ച മുനിനാ ൈവഷ്ണേവ ദിവയ്ചാേപ | 

ഹ്മാേ  ചാപി ദേത്ത പഥി പിതൃസുഹൃദം വീക്ഷയ് ഭൂേയാ ജടായും 

േമാദാത് േഗാദാതടാേന്ത പരിരമസി പുരാ പഞ്ചവടയ്ാം വധൂടയ്ാ || 7 || 

അതി ിെ  നിന്തിരുവടി താപസന്മാര്ക്ക് ിയെത്ത െച  തില കനായി 
രാക്ഷസവംശത്തിെന്റ ഉ ലനാശെത്ത തിജ്ഞെച . അനന്തരം 
അഗ യ്മഹര്ഷിെയ നമസ്കരി ് ആ മുനിയാ ല്  ൈവഷ്ണവെമ  ദിവയ്ചാപവും 

ഹ്മാ വും മ  ദിവയ്ാ ം ന ്കെ ട്ടേശഷം പി ീ  വഴിയില്  അ െന്റ 
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സു ത്തായ ജടായുവിെന കണ്ട് സേന്താഷേത്താെട േഗാദവരീതീരത്തി  
പ വടിയില്  ഭാമിനിേയാ കൂടി പണ്ട് പരമസുഖേത്താെട വിഹരി വേ ാ.  

ാപ്തായാ: ശൂര്പ്പണഖയ്ാ മദനചലധൃേതരര്ത്ഥൈനര്ന്നിസ്സഹാത്മാ 

താം സൗമി ൗ വിസൃജയ് ബലതമരുഷാ േതന നിര് നനാസാം | 

ദൃൈഷ്ടവ്നാം രുഷ്ടചിത്തം ഖരമഭിപതിതം ദൂഷണം ച ിമൂര്ദ്ധം 

വയ്ാഹിംസീരാശരാനപയ്യുതസമധികാംസ്തത്ക്ഷണാദക്ഷേതാഷ്മാ || 8 || 

ക്ഷയിക്കാത്ത പരാ മേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി കാമംെകാ  മന ിളകിയവളായി 
അവിെട വ േചര്  ര് ണഖയുെട ാര്ത്ഥനകളാ ല്  ക്ഷമ നശി ് അവെള 
ല ണെന്റ സമീപത്തിെല  പറ യ ിട്ട് വര്ദ്ധി  േകാപേത്താ കൂടിയ ആ 
ല ണനാല്    േഛദിക്കെ ട്ട നാസികേയാ കൂടിയ അവെള കണ്ട് 
േകാപാ ാന്തനായി അവിെട വെ ത്തിയ ഖര  , ദൂഷണന ന് , ീശര ് 
എ ിവേരയും പതിനായിരത്തിലധികം അസുരന്മാേരയും ഒരു െനാടി ിടയില്  
െകാെ ാ ക്കി.  

േസാദരയ്ാേ ാ വാര്ത്താവിവശദശമുഖാദിഷ്ടമാരീചമായാ- 

സാരംഗം സാരസാക്ഷയ്ാ ഹിതമനുഗത: ാവധീര്ബാണഘാതം | 

തന്മായാ ന്ദനിരയ്ാപിതഭവദനുജാം രാവണസ്താമഹാര്ഷീ- 

േത്തനാര്േത്താഽപി തവ്മന്ത: കിമപി മുദമധാസ്തദവ്േധാപായലാഭാത് || 9 || 

സേഹാദരിയാല്  പറ റിയെ ട്ട വര്ത്തമാന ള്  േകട്ട് പരവശനായ രാവണനാ ല്  
നിേയാടി യക്കെ ട്ട മാരീചനാകു  മായമൃഗം സീതാേദവിയാല്  
ആ ഹിക്കെ ട്ടതായി അതിെന പി ടര്  ബാണം േയാഗി ് വധി ; ആ 
മായവിയുെട കപടമായ കര ില്  േകട്ട് അ യുെട സേഹാദരെന പറ യ  ആ 
സീതാേദവിെയ രാവണ   ക െകാ േപായി; അതിനാല്  നിന്തിരുവടി 
ദുഃഖാര്ത്തനായി എ ാ ം അവെന െകാ തി  ഒരു കാരണം ലഭി തിനാ ല്  
മന െകാ  അതിനായി സേന്താഷി .  
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ഭൂയസ്തനവ്ീം വിചിനവ്ന്നഹൃത ദശമുഖസ്തവ്ദവ്ധൂം മദവ്േധേന-  

ത വ്ാ യാേത ജടായൗ ദിവമഥ സുഹൃദ: ാതേനാ: േ തകാരയ്ം | 

ഗൃ ണാനം തം കബന്ധം ജഘനിഥ ശബരീം േ ക്ഷയ് പമ്പാതേട തവ്ം 

സ ാേപ്താ വാതസൂനും ഭൃശമുദിതമനാ: പാഹി വാതാലേയശ || 10 || 

പി ീ  നിന്തിരുവടി ആ െപ െകാടിേയയും തിര  നട േ ാ   "രാവണ   
എെ  നി ഹി ് അ യുെട പത്നിേയയും െകാ േപായി" എ ി െന 
പറ െകാണ്ട് ജടായു പരേലാകം ാപി േ ാ   സു ത്തായ ആ പക്ഷിയുെട 
സംസ്കാരകര്മ്മ    െച ; അനന്തരം വഴിയില്  ത  പിടികൂടിയ ആ കബന്ധെന 
നി ഹി ; പ ാനദീതീരത്തില്  ശബരിെയ ദര്ശി ് ഹ മാേനാ  സേമ്മളി ് ഏ വും 
സ ഷ്ടചിത്തനായിത്തീര്  േഹ ഗുരുവാ ര ! നിന്തിരുവടി എെ  
കാത്തരുേളണേമ.  

ീരാമചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പത്തിനാലാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 354. 
വൃത്തം : ഗ്ദ്ധരാ. 

ലക്ഷണം. ഏേഴഴായ് മൂ ഖഢം മരഭനയയയം ഗ്ദ്ധരാവൃത്തമാകും. 
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Dashaka 35 - ീരാമചരിതവര്ണ്ണനം 
 

നീത ീവൈമ ീം തദനു ഹനുമതാ ദു േഭ: കായമുൈച്ച: 

ക്ഷിപ്തവ്ാംഗുേഷ്ഠന ഭൂേയാ ലുലുവിഥ യുഗപത് പ ിണാ സപ്ത സാലാന്  | 

ഹതവ്ാ സു ീവഘാേതാദയ്തമതുലബലം ബാലിനം വയ്ാജവൃത്തയ്ാ 

വര്ഷാേവലാമൈനഷീ ര് ിരഹതരലിതസ്തവ്ം മതംഗാ മാേന്ത || 1 || 

അതി േശഷം ഹ മാനാല്  സു ീവേനാ കൂടി സഖയ്ം ാപി ിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി 
ദു ഭിെയ  അസുരെന്റ അസ്ഥികൂടെത്ത കാല്  െപരുവിരല്െകാണ്ട് ഊേക്കാെട 
എ െത്തറി ിട്ട് അനന്തരം ഒരു ബാണം െകാണ്ട് ഏഴു സാല േളയും ഒരുമി  
മുറി ; സു ിവെന െകാ വാെനാരു ിയ എതിരി ാത്ത ബലേത്താ കൂടിയ ബാലിെയ 
മറ നി  നി ഹി ിട്ട് നിന്തിരുവടി ഭാര് വിേയാഗത്താ ല്  ഏ വും കല ിയ 
മനേ ാ കൂടിയവനായി മതംഗമഹര്ഷിയുെട ആ മ േദശത്ത് മഴക്കാലം കഴി കൂട്ടി.    

സു ീേവണാനുേജാ യ്ാ സഭയമഭിയതാ വ ഹിതാം വാഹിനീം താ- 

മൃക്ഷാണാം വീക്ഷയ് ദി  തമഥ ദയിതാമാര്ഗണായാവന ാം | 

സേന്ദശം ചാംഗുലീയം പവനസുതകേര ാദിേശാ േമാദശാലീ 

മാര്േഗ്ഗ മാര്േഗ്ഗ മമാര്േഗ്ഗ കപിഭിരപി തദാ തവ്ത് ിയാ സ യാൈസ: || 
2 || 

അതി േശഷം അനുജനായ ല ണെന്റ വാക്കനുസരി ് തിജ്ഞെയ 
ലംഘി തുെകാ  ഭയേത്താെട അ  വ േചര്  സു ീവനാ ല്  ിയതമയായ 
സീതെയ അേനവ്ഷി തി േവണ്ടി നാനാദി കളില്നി ം േവഗത്തി ല്  വരുത്തി 
അണിനിരത്തെ ട്ടതായ ആ വാനരൈസനയ്െത്ത വണ ിനി ്കു തായി കണ്ട് 
ഏ വും സേന്താഷേത്താ കൂടിയവനായ നിന്തിരുവടി ഹ മാെന്റ ക ി ല്  
സീതാേദവി  സേന്ദശേത്തയും അടയാളമായി േമാതിരേത്തയും െകാ േത്ത ി ; 
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അേ ാ   വാനരന്മാരാ ല്  വളെര പണിെ ട്ട് ഓേരാ മാര്ഗത്തി ം അ യുെട 
ിയപത്നി അേനവ്ഷിക്കെ .  

തവ്ദവ്ാ ര്ത്താകര്ണ്ണേനാദയ്ദ്ഗരുദുരുജവസമ്പാതിസമ്പാതിവാകയ്- 

േ ാത്തീര്ണ്ണാര്േണ്ണാധിരന്തര്ന്നഗരി ജനകജാം വീക്ഷയ് ദതവ്ാംഗുലീയം  

േദയ്ാദയ്ാനമക്ഷക്ഷപണചണരണ: േസാഢബേന്ധാ ദശാസയ്ം 

ദൃഷ്ടവ്ാ ഷ്ടവ്ാ ച ലങ്കാം ഝടിതി സ ഹനുമാന്  മൗലിരത്നം ദദൗ േത || 3|| 

ആ ഹനുമാ   നിന്തിരുവടിയുെട വൃത്താന്തം േകട്ടതുെകാ  മുള വ  
ചിരകുക െകാണ്ട് അതിേവഗത്തി ല്  പറ തുട ിയ സ ാതിയുെട വാക്കിനാ ല്  
സമു ം ചാടിക്കട ് ല ാപുരി ില്  സീതാേദവിെയ കണ്ട് അടയാളേമാതിരം 
െകാ ത്ത് ഉദയ്ാനെത്ത തകര്  രാവണപു നായ അക്ഷകുമാരെന്റ വധം 
െകാ ണ്ടായ ശ മായ യുദ്ധേത്താ കൂടിയവനായി ഹ്മാ ബന്ധനം സഹി ് 
രാവണെന കണ്ട് ല ാനഗരെത്ത ദഹി ിക്കകയുംെച ് േവഗത്തില്  നിന്തിരുവടി  
ഡാമണിെയ െകാ വ ത . 

തവ്ം സു ീവാംഗദാദി ബലകപിചമൂച വി ാന്തഭൂമീ- 

ചേ ാഽഭി മയ് പാേരജലധി നിശിചേര ാനുജാ ീയമാണ: | 

തത്േ ാ ാം ശ വാര്ത്തം രഹസി നിശമയന്  
ാര്ത്ഥനാപാര്ത്ഥേരാഷ- 

ാസ്താേഗ്നയാ േതജ സദുദധിഗിരാ ലബ്ധവാന്  മദ്ധയ്മാര്ഗ്ഗം || 4 || 

നിന്തിരുവടി സു ീവന്  അംഗദ   മുതലായ ബലന്മാരായ വാനരന്മാരുെട 
ൈസനയ്സമൂഹ ളാല്  വയ്ാപിക്കെ ട്ട ഭൂവിഭാഗേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് േനരി ല്  
പുറെ െച ് സമു ക്കരയില്െവ ് രാക്ഷസാധിപെന്റ അനുജനായ വിഭീഷണനാ ല്  
ആ യിക്കെ ട്ടാവനായി സവ്കാര് മായി അവനാ ല്  പറ റിയിക്കെ ട്ട ശ വിെന്റ 
വിവര െള മന ിലാക്കിെക്കാണ്ട് തെന്റ അേപക്ഷെയ നിരസി തിനാ ണ്ടായ 
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േകാപത്താല്  േയാഗിക്കെ ട്ട ആേഗ്നയാ ത്തിെന്റ േതജ ിനാ ല്  ഭീതനായ 
സമു രാജാവിെന്റ വാ െകാണ്ട് സമു മദ്ധയ്ത്തില് ടിയു  വഴിെയ സ ാദി . 

കീൈശരാശാന്തേരാപാഹൃതഗിരിനികൈര: േസ്സതുമാധാപയ് യാേതാ 

യാതൂനയ്ാമര്ദ്ദയ് ദം ാനഖശിഖരിശിലാസാലശൈ : സവ്ൈസൈനയ്: | 

വയ്ാകുരവ്ന്  സാനുജസ്തവ്ം സമരഭുവി പരം വി മം ശ േജ ാ 

േവഗാന്നാഗാ ബദ്ധ: പതഗപതിഗരുന്മാരുൈതര്േമ്മാചിേതാഽഭൂ: || 5 || 

വാനരന്മാരാല്  പല ദി കളില്നി ം െകാ വരെ ട്ട പര് ത ട്ട ളാ ല്  
ചിറെകട്ടി ് ല യില്  േവശി ് ദം ക   നഖ    പര് ത    പാറക   
വൃക്ഷ   എ ി ആയുധ േളാ കൂടിയ തെന്റ ൈസനയ് െളെക്കാണ്ട് 
രാക്ഷസന്മാെര മര്ദ്ദി ് യുദ്ധഭൂമിയി ല്  വര്ദ്ധി  പരാ മെത്ത കടി ി വനായി 
അനുജേനാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി ഇ ജിത്തിനാല്  നാഗാ ംെകാ  ബന്ധിക്കെ ട്ട് 
ഉടെനതെ  പക്ഷീ നായ ഗരുഡെന്റ ചിറകുകളില്നി  പുറെ ട്ട കാ െകാണ്ട് 
േമാചി ിക്കെ കയും െച .   

സൗമി ിസ്തവ്  ശ ി ഹൃതിഗളദസുര് തജാനീതൈശല- 

ാണാത് ാണാനുേപേതാ വയ്കൃണുത കുസൃതി ാഘിനം േമഘനാദം| 

മായാേക്ഷാേഭഷു ൈവഭീഷണവചനഹൃതസ്ത ഭന: കുംഭകര്ണ്ണം 

സ ാപ്തം കമ്പിേതാരവ്ീതലമഖിലചമൂഭക്ഷിണം വയ്ക്ഷിേണാസ്തവ്ം || 6 || 

അവിെട യുദ്ധത്തി ിടയില്  ല ണനാകേട്ട രാവണെന്റ ശ ിേയ ് ഗത ാണനായി 
ഹനുമാനാല്  െകാ വരെ ട്ട ഓഷധിപര് തത്തിെന്റ ആ ാണം നിമിത്തം വീ ം 
ജീവ   ലഭി ് മായബലെത്ത പുക ി പറ െകാണ്ടിരു  ഇ ജിത്തിെന വധി ; 
നിന്തിരുവടി രാക്ഷസമായയാ ല്  േക്ഷാഭ ണ്ടാവുേ ാെഴ ാം വിഭീഷണെന്റ 
വാക്കിനാല്  നശി ിക്കെ ട്ട േമാഹേത്താ കൂടിയവനായി ഭൂമിെയ കു ക്കി 
െക്കാ വെ തിരിട്ടവനും ൈസനയ് െളെയ ാം ഭക്ഷി വനുമായ കുംഭകര്ണ്ണെന 
വധിചു.  
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ഗൃ ണന്  ജംഭാരിസംേ ഷിതരഥകവചൗ രാവേണനാഭിയുദ്ധയ് ന്  

ഹ്മാേ ണാസയ് ഭിന്ദന ന്  ഗലതതിമബലാമഗ്നിശുദ്ധാം 
ഗൃ ണന  ന്   

േദവേ ണീവേരാജ്ജീവിതസമരമൃൈതരക്ഷൈത: ഋക്ഷസംൈഘര്  - 

ലംങ്കാഭര് ാ ച സാകം നിജനഗരമഗാ: സ ിയ: പു േകണ || 7 || 

നിന്തിരുവടി േദേവ   അയ തരു  േതരിേനയും കവചേത്തയും സവ്ീകരി ് 
രാവണേനാ  േനരി  െപാരുതി ഹ്മാ ംെകാണ്ട് അവെന്റ പ തലകേളയും 
അ ത്ത് അഗ്നിയില്  േവശി ് പരിശുദ്ധയായ സീതാേദവിെയ പരി ഹി ് 
യുദ്ധത്തില്  മരി ിരു വരും േദവന്മാരുെട വര സാദംെകാ  ജീവി ിക്കെ ട്ടവരും 
േദഹത്തില്  യാെതാരുവിധ ണവുമി ാത്തവരുമായ വാനരൈസനയ് േളാ ം 
ല ാധിപനായ വിഭീഷണേനാ ം ിയതമേയാ കൂടി പു കവിമാനത്തില്  തെന്റ 
രാജയ്ത്തിേലക്ക് യാ യായി.  

ീേതാ ദിവയ്ാഭിേഷൈകരയുതസമധികാന്  വത്സരാന ന്  പര് രംസീര്   

ൈമഥിലയ്ാം പാപവാചാ ശിവ! ശിവ! കില താം ഗ ര്ഭിണീമഭയ്ഹാസീ: | 

ശ േഘ്നനാര്ദ്ദയിതവ്ാ ലവണനിശിചരം ാര്ദ്ദയ: ശൂ പാശം 

താവദവ്ാല്മീകിേഗേഹ കൃതവസതിരുപാസൂത സീതാ സുതൗ േത || 8 || 

നിന്തിരുവടി ദിവയ് ളായ അഭിേഷക ളാല്  സ ഷ്ടനായി പരിനായിരത്തിലധികം 
സംവത്സരക്കാലം സുഖമായി വാണു.  സീതാേദവിെയ പ ിയു  
േലാകാപവാദംെകാണ്ട് ഗ ര്ഭിണിയായ ആ േദവിെയ ഉേപക്ഷി വെ ! കഷ്ടം ! കഷ്ടം ! 
ശ െനെക്കാണ്ട് ലവണാസുരെന നി ഹി  നായ ജംബുകെന വധി . ആ 
സമയം വാ ീകിയുെട ആ മത്തില്  പാര് വ ിരു  സീതാേദവി അ യുെട ര  
പു ന്മാെര സവി .  

വാല്മീേകസ്തവ് േതാദ്ഗാപിതമധുരകൃേതരാജ്ഞയാ യജ്ഞവാേട 
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സീതാം തവ് ാ കാേമ ക്ഷിതിമവിശദസൗ തവ്ം ച കാലാര്ത്ഥിേതാഽഭൂ:| 

േഹേതാ: സൗമി ിഘാതീ സവ്യമഥ സരയൂമഗ്നനിേശ്ശഷഭൃൈതയ്: 

സാകം നാകം യാേതാ നിജപദമഗേമാ േദവ ൈവകുണ്ഠമാദയ്ം || 9 || 

യാ ശാലയില്  അ യുെട പു ന്മാെരെക്കാ  രാമയണമാകു  മ രകൃതിെയ 
ഗാനം െച ി  വാ ീകി മാമുനിയുെട ആജ്ഞയനുസരി ് നിന്തിരുവടി സീതേയ 
ൈകെക്കാ വാനാ ഹി  സമയം ആ േദവി ഭൂമിയില്  േവശി ; നിന്തിരുവടിയും 
ധര്മ്മേദവനാ ല്  ാര്ത്ഥിക്കെ  കാരണവശാ ല്  ല ണേനയും തിരസ്കരി വനായി 
അനന്തരം തെ ത്താ   സര  നദിയി ല്  മുഴുകിയ ആ ിതജന േളാ കൂടി 
സവ്ര് ത്തിേല  ഗമി ; അേ  ഭഗവാേന ! നിന്തിരുവടി സൃഷ്ടി മു ില്  ഉ തും 
സവ്ന്തം സ്ഥാനവുമായ ൈവകുണ്ഠെത്ത ാപി .  

േസാഽയം മര്ത്തയ്വതാരസ്തവ ഖലു നിയതം മര്ത്തയ്ശിക്ഷാര്ഥേമവം 

വിേ ഷാര്ത്തിര്ന്നിരാഗസ്തയ്ജനമപി ഭേവത് കാമധാ മ്മാതിസ യ്ാ | 

േനാ േചത് സവ്ാത്മാനുഭൂേത: കവ് നു തവ മനേസാ വി ിയാ ച പാേണ 

സ തവ്ം സൈത്തവ്കമൂര്േത്ത പവനപുരപേത വയ്ാധുനു വയ്ാധിതാപാന്  
||10|| 

കാമം, ധര്മ്മം എ ിവയി  ആസ ിനിമിത്തം വിരഹ ദുഃഖവും നിരപരാധിക െട 
പരിതയ്ാഗവും നി യമായി ഭവി ം എ ി ിെന മനുഷെര ഉപേദശി വാ േവണ്ടി 
മാ മാണ് നിന്തിരുവടിയുെട ഈ മനുഷയ്ാവതാരം; അെ ില്  ആത്മാരാമനായ 
നിന്തിരുവടിയുെട മന ി  വികാരം എ ിെന സംഭവി ; ച ായുധെത്ത 
ധരി ിരി വനും ശുദ്ധസതവ്സവ്രുപി മായ ഗുരുവാ ര ! അ കാരമു  
നിന്തിരുവടി േരാഗപീഡകെള അകേ ണേമ. 

ീരാമചരിതവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പത്തഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 364. 
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Dashaka 36 - പരശുരാമാവതാരവര്ണ്ണനം. 
 

അേ : പു തയാ പുരാ തവ്മനസൂയായാം ഹി ദത്താഭിേധാ 

ജാത: ശിഷയ്നിബന്ധത ിതമനാ: സവ്സ്ഥശ്ചരന്  കാന്തയാ | 

ദൃേഷ്ടാ ഭ തേമന േഹഹയമഹീപാേലന തൈസ്മ വരാ- 

നൈഷ്ടശവ്രയ്മുഖാന ന്  ദായ ദദിഥ േസവ്ൈനവ ചാേന്ത വധം || 1 || 

പണ്ട് നിന്തിരുവടി അ ിമഹര്ഷിയുെട പു നായിട്ട് ഋഷിപത്നിയായ അനസൂയയി ല്  
ദത്താേ യ   എ  സിദ്ധനായി അവതരി ് ശിഷയ്ന്മാരുെട നിര്ബന്ധത്താ ല്  
മ ത്ത മനേ ാ കൂടിയവനായി ഭാര് േയാ കൂടി സവ്സ്ഥചിത്തനായി 
സ രി േ ാ   പരമഭ നായ േഹഹയരാജാവിനാ ല്  ദര്ശിക്കെ ട്ടവനായി 
അേദ്ദഹത്തി  അൈഷ്ടശവ്ര്    തുട ിയ വര െള െകാ ത്ത് 
അവസാനത്തി ല്  ത ില്നി തെ  വധേത്തയും വരമായി ന ി.  

സതയ്ം കര് മഥാര് നസയ് ച വരം തച്ഛ ിമാ ാനതം 

ഹ്മേദവ്ഷി തദാഖിലം നൃപകുലം ഹ ം ച ഭൂേമര്ഭരം | 

സഞ്ജാേതാ ജമദഗ്നിേതാ ഭൃഗുകുേല തവ്ം േരണുകായാം ഹേര 

രാേമാ നാമ തദാത്മേജഷവ്വരജ: പിേ ാരധാ: സമ്മദം || 2 || 

േഹ ഭഗവ   ! അനന്തരം നിന്തിരുവടി കാര്ത്തവീര് ാ ര് ന  െകാ ത്ത വരെത്ത 
സതയ്മാക്കിത്തീര് ാനും ആ കാലത്ത് അവെന്റ ശ ി മാ ം കീഴട തും 

ാഹ്മണേദവ്ഷിയും ഭൂമി ം ഭാരവുമായിത്തീര് ി  രാജവംശം മുഴുവ   
ഒ തി മായി ഭൃഗുവംശത്തില്  ജമദഗ്നിമഹര്ഷിയില്നി  േരണുകാേദവിയി ല്  
രാമെന  ശ മായ േപേരാ കൂടി അവരുെട പു ന്മാരില്  ഇളയവനായി ജനി . 
മാതാപിതാക്കന്മാര്ക്ക് സേന്താഷെത്ത ന ി. 

ലബ്ധാമ്നായഗണശ്ചതുര്ദശവയാ ഗന്ധര് രാേജ മനാ- 
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ഗാസ ാം കില മാതരം തി പിതു: േ ാധാകുലസയ്ാജ്ഞയാ | 

താതാജ്ഞാതിഗേസാദൈര: സമമിമാം ഛിതവ്ാഽഥ ശാന്താത് പിതു-  

േസ്തഷാം ജീവനേയാഗമാപിഥ വരം മാതാ ച േതഽദാദവ്രാന്  || 3 || 

പതി ാ  വയ മാ ം ായമു വനും േവദം േവദാംഗം മുതലായവെയ ാം 
അഭയ്സി വനുമായ നിന്തിരുവടി ചി രഥെന  ഗന്ധര് രാജാവില്  അ ം 
ആസ െയ തുേപാെലയിരു  അമ്മയുെട േനര്ക്ക് േകാപാവിഷ്ടനായിരു  
അ െന്റ ആജ്ഞയാല്  പിതാവിെന്റ ആജ്ഞെയ അവഗണി  സേഹാദരന്മാേരാ കൂടി 
ഇവ െട തലയ ത്ത് അനന്തരം ശാന്തനായിത്തീര്  പിതാവില്നി  അവരുെട 
ജീവിതലാഭമാകു  വരെത്ത ലഭി ; മാതാവും അ  വര   ന ി.  

പി ാ മാതൃമുേദ സ്തവാഹൃതവിയേദ്ധേനാര്ന്നിജാദാ മാത് 

സ്ഥായാഥ ഭൃേഗാര്ഗ്ഗിരാ ഹിമഗിരാവാരാധയ് ഗൗരീപതിം | 

ലബ്ധവ്ാ തത്പരശും തദു ദനുജേച്ഛദീ മഹാ ാദികം 

ാേപ്താ മി മഥാകൃത ണമുനിം ാപയ്ാഗമ: സവ്ാ മം || 4 || 

അനന്തരം പിതാവിനാല്  മാതാവിെന്റ സേന്താഷത്തി േവണ്ടി തി വരുത്തെ ട്ട 
കാമേധനുവിേനാ കൂടിയ തെന്റ ആ മത്തില്നി ് ഭൃഗുമഹര്ഷിയുെട 
ആജ്ഞയനുസരി ് പുറെ ട്ട് ഹിമാലയപര് തത്തില്  ഉമാപതിയായ പരേമശവ്രെന 
ആരാധി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരശുെവ  ദിവയ്ായുധെത്ത ൈകക്കലാക്കി അേദ്ദഹം 
പറ  അസുരെന നി ഹി ് ദിവയ്ാ െള ാം ലഭി ് അകൃത ണെന  
മഹര്ഷിെയ മി മായി ലഭി ിട്ട് നിന്തിരുവടി സവ്ന്തം ആ മത്തിേലക്ക് തിരിെ ത്തി.  

ആേഖേടാപഗേതാഽര് ന: സുരഗവീസ ാപ്തസമ്പദ്ഗൈണ- 

സ്തവ്ത്പി ാ പരിപൂജിത: പുരഗേതാ ദുര്മ്മ ിവാചാ പുന: | 

ഗാം േ തും സചിവം നയ്യുങ്  കുധിയാ േതനാപി രുന്ധ നി- 

ാണേക്ഷപസേരാഷേഗാഹതചമൂചേ ണ വേത്സാ ഹൃത: || 5 || 
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നായാട്ടിനായി വനത്തില്  വെ ത്തിയ കാര്ത്തവീര് ാര് ന   
കാമേധനുവില്നി ് ലഭി  േഭാഗയ്വ ക്കെളെക്കാണ്ട് അ യുെട പിതാവിനാ ല്  
വഴിേപാെല പൂജിക്കെ ട്ടവനായി രാജധാനിെയ ാപി  ദുഷ്ടന്മാരായ മ ിമാരുെട 
ദുരുപേദശത്താല്  പി ീട് കാമേധനുവിെന വാ ിെക്കാ വരുവാ   ഒരു മ ിെയ 
നിേയാഗി യ .  ദുര്ബുദ്ധിേയാ കൂടിയ അവനാലാകെട്ട തേ ാെടതിര്ത്ത മുനിയുെട 
വധത്താല്  േകാപി നായ കാമേധനുവിനാ ല്  നശി ിക്കെ  ൈസനയ്െത്താ  
കൂടിയവനായിട്ട് പശു ട്ടി അപഹരിക്കെ .  

ശുേ ാജ്ജീവിതതാതവാകയ്ചലിതേ ാേധാഽഥ സഖയ്ാ സമം 

ബി ദ്ധയ്ാതമേഹാദേരാപനിഹിതം ചാപം കുഠാരം ശരാന്  | 

ആരൂഢ: സഹവാഹയ കരഥം മാഹിഷ്മതീമാവിശന്  

വാഗ്ഭിര്വത്സമദാശുഷി ക്ഷിതിപതൗ സ ാ ഥാ: സംഗരം || 6 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി ശു മഹര്ഷിയാ ല്  ജീവിക്കെ ട്ട അ െന്റ വാ കളാ ല്  
ഇളക്കെ ട്ട േകാപേത്താ കൂടിയവനായി ധയ്ാനിക്കെ ട്ട മേഹാദരനാല്  
െകാ വരെ ട്ട വി ്, കഠാരി, ശര െള ിവ ധരി െകാണ്ട് സഖാവായ 
മഹര്ഷിേയാ കൂടി കുതിരകേളാ ം സാരഥിേയാ ംകൂടിയ േതരി ല്  കയറി 
മാഹി രാജധാനിയില്  േവശി ് സാമവാ കല്െകാണ്ട് ആ 
കാര്ത്തവീര് ാര് നരാജാവ് പശുക്കിടാവിെന തിരിെക തരാതിരു േ ാ   യുദ്ധം 
ആരംഭി .  

പു ാണാമയുേതന സപ്തദശഭിശ്ചാക്ഷൗഹിണീഭിര്മഹാ- 

േസനാനീഭിരേനകമി നിവൈഹരവ്യ്ാജൃംഭിതാേയാധന: | 

സദയ്സ്തവ്ത്കകുഠാരബാണവിദലന്നിേശ്ശഷൈസേനയ്ാത്കേരാ 

ഭീതി തനഷ്ടശിഷ്ടതനയസ്തവ്ാമാപതത് േഹഹയ: || 7 || 

ആ േഹഹയാധിപ   പതിനായിരം പു ന്മാരാ ം പതിേനഴു അക്ഷൗഹിണിപടയാ ം 
മഹാന്മാരായ േസനനായകന്മാരാ ം മ നവധി സു ക്കളാ ം വര്ദ്ധിക്കെ ട്ട 
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യുദ്ധേത്താ കൂടിയവനും, ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് അ യുെട കഠാരത്താ ം 
ബാണത്താ ം പിളര്ക്കെ ട്ട എ ാ ൈസനയ്േത്താ ം കൂടിയവനായിട്ട് േപടിേ ാടിയവ ര് , 
ചെത്താ ിയവര്  ഇവരി ല്  നി ം േശഷി  പു ന്മാേരാ കുടി നിന്തിരുവടിേയാട് 
എതിരി .  

ലീലാവാരിതനര്മ്മദാജലവല േങ്കശഗര് ാപഹ- 

ീമദ്ബാഹുസഹ മു ബഹുശ ാ ം നിരുന്ധന്നമും | 

ചേ  തവ് ഥ ൈവഷ്ണേവഽപി വിഫേല ബുദ്ധവ്ാ ഹരിം തവ്ാം മുദാ 

ധയ്ായന്തം ഛിതസരവ്േദാഷമവധീ: േസാഽഗാത് പരം േത പദം || 8 || 

കളിയായി ത ക്കെ ട്ട നര്മ്മദാനദിയിെല ജലത്തി ല്  മുഴുകിയ രാവണെന്റ ഗര് ം 
ശമി ി  ഭംഗിേയറിയ ആയിരം ൈകകളാല്  േയാഗിക്കെ ട്ട ശ ാ െള 
ത ക്കേവ, ൈവഷ്ണവമായ ച ംകൂടി അ യി ല്  നി ലമായിത്തീര് േ ാ   
നിന്തിരുവടിെയ മഹാവി വാെണ റി ് സേന്താഷേത്താ കൂടി അ െയ 
ധയ്ാനി  ഈ കാര്ത്തവീര് ാര് നെന നിന്തിരുവടി കന്മഷ െളെയ ാം 
നശി ി ് നി ഹി ; അേദ്ദഹം അ യുെട പരമപദെത്ത ാപി കയും െച .  

ഭൂേയാഽമര്ഷിതേഹഹയാത്മജഗൈണസ്താേത ഹേത േരണുകാ- 

മാഘ്നാനാം ഹൃദയം നിരീക്ഷയ് ബഹുേശാ േഘാരാം തിജ്ഞാം വഹന്  | 

ധയ്ാനാനീതരഥായുധസ്തവ്മകൃഥാ വി ഹ: ക്ഷ ിയാന ന്  

ദിക്ചേ ഷു കുഠാരയന ന്  വിശിഖയന്  നി:ക്ഷ ിയാം േമദിനീം || 9 || 

വീ ം േകാപാകുലന്മാരായ അര് നെന്റ പു ന്മാരാല്  അ ന്  വധിക്കെ ട്ട സമയം 
പല വശയ്ം മാറത്തടി  കരയു വളായ മാതാവായ േരണുകെയ കണ്ടിട്ട് 
ഭയ രമായ തിജ്ഞെയ െച െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി ധയ്ാനി  വരുത്തെ ട്ട േതേരാ ം 
ആയുധേത്താ ംകൂടി െകാെ ാ ക്കിയും ബാണ െകാ  തകര് ം ഭൂമിെയ 
ക്ഷ ിയന്മാരി ാത്തതാക്കിത്തീര് .  

താേതാജ്ജീവനകൃ പാലകകുലം ിസ്സപ്തകൃേതവ്ാ ജയന്  
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സന്തര്പയ്ഥ സമന്തപഞ്ചകമഹാര ഹൃദൗേഘ പിതൃന്  

യേജ്ഞ ക്ഷ്മാമപി കാശയ്പാദിഷു ദിശന ന്  സാേലവ്ന യുധയ്ന്  പുന: 

കൃേഷ്ണാഽമും നിഹനിഷയ്തീതി ശമിേതാ യുദ്ധാത് കുമാൈരര്ഭവാന  ന്  
||10|| 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി പിതാവിെന ജീവി ി ് ഇരുപെത്താ  വട്ടം ക്ഷ ിയവംശെത്ത 
ജയി ് സമന്തപ കെമ  സ്ഥലത്തില്  ക്ഷ ിയ ര ംെകാണ്ട് നിര്ക്കിക്കെ ട്ട 
വലിയ ദ ളിെല ര വാഹ ളില്  പിതൃക്ക ക്ക് ത ര് ണം െച ിട്ട് യാഗത്തി ല്  
ഭൂമിേയയും കാശയ്പ   മുതലായ ഋതവ്ി കളി ല്  ദാനംെച , പിെ  
സാലവ്രാജാവിേനാ കൂടി യുദ്ധം െച െകാണ്ടിരിെക്ക കൃഷ്ണാവതാരത്തി ല്  ഇവെന 
നി ഹി െകാ ം എ ി ിെന സനത്കുമാരാദികളി ല്  യുദ്ധത്തില്നി ് 
നിവര്ത്തിക്കെ .  

നയ്സയ്ാ ാണി മേഹ ഭൂഭൃതി തപസ്തനവ്ന്  പുനര്മ്മജ്ജിതാം 

േഗാകര്ണാവധി സാഗേരണ ധരണീം ദൃഷ്ടവ്ാര്ത്ഥിതസ്താപൈസ: | 

ധയ്ാേതഷവ്ാസധൃതാനലാ ചകിതം സി ം വേക്ഷപണാ- 

ദുത്സാേരയ്ാ തേകരേലാ ഭൃഗുപേത വാേതശ സംരക്ഷ മാം ||11|| 

േഹ പരശുചാമസവ്രുപിയായ ഗുരുവാ ര ! ആയുധ േപക്ഷി ് മേഹ  
പര് തത്തി ല്  തപ െച െകാണ്ടിരിക്കേവ പിെ  േഗാകര്ണ്ണംവെരയു  ഭൂമി 
സമു ത്താല്  മുക്കെ ട്ടത്തായി കണ്ട് താപസന്മാരാ ല്  ാര്ത്ഥിക്കെ ട്ടവനായി 
ധയ്ാനി  വരുത്തെ ട്ട വി ി ല്  െതാ ത്ത ആേഗ്നയാ ത്തില്നി  ഭീതനായ 
സമു െത്ത വം എ െത്തറി ് ഒഴി നിര്ത്തി േകരളെത്ത ഉദ്ധരി  നിന്തിരുവടി 
എെ  രക്ഷി രൂേളണേമ ! 

പരശുരാമാവതാരവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പത്താറാംദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഹ് േ ാകാഃ 375. 
നവമസ്കന്ധം സമാപ്തം. 

വൃത്തം. ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
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ദശമ സ്കന്ധഃ 

Dashaka 37 - ീകൃഷ്ണാവതാരവര്ണ്ണനം 
 

സാ ാനന്ദതേനാ ഹേര നനു പുരാ ൈദവാസുേര സംഗേര 

തവ്ത്കൃത്താ അപി കര്മ്മേശഷവശേതാ േയ േത ന യാതാ ഗതിം | 

േതഷാം ഭൂതലജന്മനാം ദിതിഭുവാം ഭാേരണ ദൂരാര്ദ്ദിതാ 

ഭൂമി: ാപ വിരിഞ്ചമാ ിതപദം േദൈവ: പുൈരവാഗൈത: || 1 || 

സാ ാനന്ദസവ്രുപിയായ േഹ ഭഗവ  ! പണ്ട് േദവാസുരയുദ്ധത്തില്  നിന്തിരുവടിയാ ല്  
വധിക്കെ ട്ടി ം കൂടി ജന്മാന്തരകര്മ്മം അവ നിക്കാത്തതുെകാണ്ട് യാെതാരുവര്   
േമാക്ഷം ലഭി ി േയാ, ഭൂമിയില്  വീ ം ജനി  ആ അസുരന്മാരുെട ഭാരംെകാണ്ട് 
ഏ വും പരവശയായി മു ില്തെ  അവിെട എത്തിേ ര് വരായ േദവന്മാേരാ കൂടി 
ശരണസ്ഥാനമായ ഹ്മേദവെന ശരണം ാപി . 

ഹാ ഹാ ദുര്ജ്ജനഭൂരിഭാരമഥിതാം പാേഥാനിധൗ പാതുകാ- 

േമതാം പാലയ ഹന്ത േമ വിവശതാം സ ച്ഛ േദവാനിമാന്  | 

ഇതയ്ാദി ചുര ലാപവിവശാമാേലാകയ് ധാതാ മഹീം 

േദവാനാം വദനാനി വീക്ഷയ് പരിേതാ ദധയ്ൗ ഭവന്തം ഹേര ||2|| 

കഷ്ടം ! കഷ്ടം ! ദുഷ്ടന്മാരുെട വര്ദ്ധി  ഭാരത്താല്  പീഡിക്കെ വ ം സമു ത്തി ല്  
മു ിേ ാകുവാ   തുട വ മായ ഇവെള രക്ഷിേക്കണേമ ! കഷ്ടം ! എെന്റ 
പാരവശയ്െത്ത  ഈ േദവന്മാേരാട് േചാദി േനാക്കേണ ! എ ി ിെന പലവിധത്തില്  
വിലപി  പരവശയായിരി   ഭൂമിേദവിെയ കണ്ട് ഹ്മാവു ചു ം നി ്കു  
േദവന്മാരുെട വാടിയ മുഖ േള േനാക്കി, േഹ ഭഗവ   ! നിന്തിരുവടിെയ ധയ്ാനി .  

ഊേച ചാംബുജഭൂരമൂനയി സുരാ: സതയ്ം ധരി യ്ാ വേചാ 
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നനവ്സയ്ാ ഭവതാം ച രക്ഷണവിധൗ ദേക്ഷാ ഹി ലക്ഷ്മീപതി: | 

സര്േ  ശര് പുരസ്സരാ വയമിേതാ ഗതവ്ാ പേയാവാരിധിം 

നതവ്ാ തം മേഹ ജവാദിതി യയു: സാകം തവാേകതനം || 3 || 

അനന്തരം ആ ഹ്മേദവ   അവേരാടായി ഇ കാരം അരുളിെ കയും െച ; “ 
അേ  േദവന്മാേര! ഭൂമി ഉണര്ത്തി ത് വാ വംതെ ; ഇവ േടയും നി േടയും 
രക്ഷാവിഷയത്തില്  ീകാന്തനായ മഹാവി തെ യാണ് കഴിവു വ  ; ീ 
പരേമശവ്രേനാ കൂടി നമുെക്ക ാവര് ം ഇവിെടനി ് പാലാഴിയിേല  േപായി 

അേദ്ദഹെത്ത നമസ്കരി ് േവഗം തി ക’ എ ി ിെന അവേരാെടാ ി ് 
അ യുെട വാസസ്ഥലമായ ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്ക് യാ യായി.  

േത മുഗ്ധാനിലശാലി ദുഗ്ധജലേധസ്തീരം ഗതാസ്സംഗതാ 

യാവത്തവ്ത്പദചിന്തൈനകമനസസ്താവത് സ പാേഥാജഭൂ: | 

തവ്ദവ്ാചം ഹൃദേയ നിശമയ് സകലാനാനന്ദയ ചിവാ- 

നാഖയ്ാത: പരമാത്മനാ സവ്യമഹം വാകയ്ം തദാകര്ണയ്താം  || 4 || 

അവര്  മനംകു  ര് മാ  ഇളംകാ  വീശിെക്കാണ്ടിരു  പാലാഴിയുെട തീരത്തി ല്  െച ് 
എ ാവരുെമാരുമി ് അ യുെട തൃ ദ െള ഏകാ മായ മനേ ാ കൂടി 
ധയ്ാനി െകാണ്ടിരു  സമയം ആ ഹ്മേദവ   അ യുെട വാ കെള മന ി ല്  
േകട്ടറി ് എ ാവേരയും ആനന്ദി ി െകാണ്ട് ഇ കാരം അരുളിെച ; "ǌാ   
പരമാത്മസവ്രൂപിയായ ഭഗവാനാല്  േനരിട്ട് അരുളിെ െ ട്ട ആ വാ കെള 
േക െകാ വി    " 

ജാേന ദീനദശാമഹം ദിവിഷദാം ഭൂേമശ്ച ഭീൈമര്  ൈപ- 

സ്തത്േക്ഷപായ ഭവാമി യാദവകുേല േസാഽഹം സമ ാത്മനാ | 

േദവാ വൃഷ്ണികുേല ഭവ  കലയാ േദവാംഗനാശ്ചാവനൗ 
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മേത്സവാര്ഥമിതി തവ്ദീയവചനം പാേഥാജഭൂരൂചിവാന്  || 5 || 

ഭയ രന്മാരായ രാജാക്കന്മാരാ ല്  ഭൂമി ം േദവന്മാര് ം േനരിട്ടി  
വിനാശത്തി ായി യദുവംശത്തി   പരിപൂ ണ്ണമായ കലേയാ കൂടി അവതരി ണ്ട്, 
ഭൂമിയില്  എെ  പരിചരി തി േവണ്ടി േദവന്മാരും േദവ ീക ം 
അംശ െകാണ്ട് വൃഷ്ണിവംശത്തി ല്  ജനിക്കെട്ട ! എ ി െന അ യുെട ക നേയ 

ഹ്മേദവ   ഉണര്ത്തി .  

തവ്ാ കര്ണ്ണരസായനം തവ വച: സര്േ ഷു നിര് ാപിത-  

സവ്ാേന്തഷവ്ീശ ഗേതഷു താവകകൃപാപീയൂഷതൃപ്താത്മസു | 

വിഖയ്ാേത മധുരാപുേര കില ഭവത്സാന്നിധയ്പുേണയ്ാത്തേര 

ധനയ്ാം േദവകനന്ദനാമുദവഹ ാജാ സ ശൂരാത്മജ: || 6 || 

േഹ ഭഗവ   ! െചവിക്കമൃതമായിരു  അ യുെട വാകയ്െത്ത േകട്ട് അവെര ാവരും 
അ യുെട കാരുണയ്ാമൃതംെകാണ്ട് സംതൃപ്തരായി മന മാധാനേത്താ കൂടി 
മട ിേ ായേ ാ   അ യുെട സാ ിദ്ധയ്വിേശഷത്താല്  പരിശുദ്ധമായി 
സിദ്ധിയാര്  മ രപുരിയില്  രേസനെന്റ പു നായ ആ രാജാവു വസുേദവ   

ധനയ്നായ േദവെന്റ പു ിയായ േദവകിെയ വിവാഹം െച വെ .  

ഉദവ്ാഹാവസിതൗ തദീയസഹജ: കംേസാഽഥ സമ്മാനയ- 

േന്നതൗ സൂതതയാ ഗത: പഥി രേഥ േവയ്ാേമാത്ഥയാ തവ്ദ്ഗിരാ | 

അസയ്ാസ്തവ്ാമതിദുഷ്ടമഷ്ടമസുേതാ ഹേന്തതി ഹേന്തരിത: 

സ ാസാത് സ തു ഹ മന്തികഗതാം തനവ്ീം കൃപാണീമധാത് || 7 || 

അനന്തരം വിവാഹത്തിെന്റ അവസാനത്തി ല്  അവ െട സേഹാദരനായ കംസ   
ഈ വ വരന്മാെര ബ മാനി ് സാരഥയ്ം സവ്ീകരി ംെകാണ്ട് രാജമാര് ത്തില്കൂടി 

േതേരാടി  േപാകുേ ാ  ’ ഇവ െട എട്ടാമെത്ത പു   പരമദുഷ്ടനായിരി  
നിെ  െകാ ം" എ ി കാരം ആകാശത്തില്നി ം ഉണ്ടായ അ യുെട 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 37 180

വചനത്താല്  പറ റിയിക്കെ . അവനാകെട്ട മരണഭയം നിമിത്തം 
സവ്സമീപത്തിലിരി  ആ െപ െകാടിെയ െകാ വാ   വാെള  കഷ്ടം ! 

ഗൃ ണാനശ്ചികുേരഷു താം ഖലമതി: ശൗേരശ്ചിരം സാന്തവ്ൈന- 

ര്േന്നാ മുഞ്ചന്  പുനരാത്മജാര്പ്പണഗിരാ ീേതാഽഥ യാേതാ ഗൃഹാന്  | 

ആദയ്ം തവ്ത്സഹജം തഥാഽര്പ്പിതമപി േസ്നേഹന നാഹന്നസൗ 

ദുഷ്ടാനാമപി േദവ പുഷ്ടകരുണാ ദൃഷ്ടാ ഹി ധീേരകദാ || 8 || 

ദുര്ബുദ്ധിയായ അവ   അവെള തലമുടിയി ല്  ചു ി ിടി െകാണ്ട് ശുരേസനനാത്മജെന്റ 
സാമവാകയ് ളാ ം വളെര േനരേത്തക്ക് വിടാെതയിരു തുെകാണ്ട് പി ീ ണ്ടായ 

‘പു ന്മാെര സമര് ി െകാ ാം" എ  വാകയ്ത്താല്  സ ഷ്ടനായി 
സവ്ഭവനത്തിേല  മട ി.  അതി േശഷം അതി നുസരി തെ  
സമര് ിക്കെ െവ ി ം ആദയ്െത്ത അ യുെട സേഹാദരെന അവന്  േ ഹം 
നിമിത്തം വധി ി . അ േയാ േദവ! ദുഷ്ടന്മാരുെട ദയവും ചില സമയ ളില്  
വര്ദ്ധി  കരുണേയാ  കൂടിയതായി കാണെ ണ്ടേ ാ. 

താവത്തവ്ന്മനൈസവ നാരദമുനി: േ ാേച സ േഭാേജശവ്രം 

യൂയം നനവ്സുരാ: സുരാശ്ച യദേവാ ജാനാസി കിം ന േഭാ | 

മായാവീ സ ഹരിര്ഭവദവ്ധകൃേത ഭാവീ സുര ാര്ത്ഥനാ- 

ദിതയ്ാകര്ണയ് യദൂനദൂധുനദസൗ ശൗേരശ്ച സൂനൂനഹന്  || 9 || 

ആ സമയം ആ നാരദമുനി അ യുെട മേനാഗതമനുസരി തെ  

േഭാജരാജാവിേനാട് ഇ കാരം പറ . ‘അേ  േഭാ! നി െള ാം 
അസുരന്മാരാണ്. യാദവന്മാര്  സുരന്മാരുമാെണ തു അ ് അറിയു ി .  
മായാവിയായ ആ ീഹരി േദവക െട അേപക്ഷയനുസരി ് നി െള 
നി ഹി തി ായി അവതരി വാ   േപാകു " എ ി െനയു  വാ കെള 
േകട്ടിട്ട് ഇവ   (കംസ   ) വസുേദവപു ന്മാെര െകാ കയും യാദവന്മാെര ഭയെ ത്തി 
ഓടി കയും െച .  
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ാേപ്ത സപ്തമഗര്ഭതാമഹിപതൗ തവ്ത്േ രണാന്മായയാ 

നീേത മാധവ േരാഹിണീം തവ്മപി േഭാ:സച്ചി ൈഖകാത്മക: | 

േദവകയ്ാ ജഠരം വിേവശിഥ വിേഭാ സം യമാന: സുൈര: 

സ തവ്ം കൃഷ്ണ വിധൂയ േരാഗപടലീം ഭ ിം പരാം േദഹി േമ || 10 || 

േഹ ലക്ഷീകാന്ത! സര്േ നായ ആദിേശഷന്  ഏഴാം ഗര്ഭെത്ത ാപി ് 
അ യുെട േ രണെകാണ്ട് മായയാല്  േരാഹിണിയില്  നയിക്കെ ട്ടതിെന്റ േശഷം 
സ ിദാനന്ദസവ്രുപിയയ നിന്തിരുവടിയും േദവകിയുെട ഗര്ഭത്തി ല്  േവശി .  
സര് വയ്ാപകനായ അ േയാ കൃഷ്ണ! േദവകളാല്  തിക്കെ  അ കാരമു  
നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗസമൂഹെത്ത ഉ ലനം െചേ ണേമ! ഉല്കൃഷ്ടമായ ഭ ിെയ 
ന ിയരൂേളണേമ ! 

ീകൃഷ്ണാവതാരവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പേത്തഴാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകഃ 388. 

വൃത്തം. - ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
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Dashaka 38 - ീകൃഷ്ണാവതാരവര്ണ്ണനം. 
 

ആനന്ദരൂപ ഭഗവന്നയി േതഽവതാേര 

ാേപ്ത ദീപ്തഭവദംഗനിരീയമാൈണ: | 

കാന്തി ൈജരിവ ഘനാഘനമണ്ഡൈലര്ദയ്ാ- 

മാവൃണവ്തീ വിരുരുേച കില വര്ഷേവലാ || 1 || 

ആനന്ദരുപനായ േഹ ഭഗവ   ! അ യുെട അവതാരസമയം സമീ ി േ ാ   
ഉജ്ജവ്ലി െകാണ്ടിരി  അ യുെട അവയവ ളില്നി  പുറെ ട്ട 
േശാഭാസമൂഹ േളാ എ  േതാ മാറ് ലസി ിരു  േമഘ ളാല്  
ആകാശേദശെത്ത ആവരണംെച െകാണ്ട് വര്ഷകാലം ഏ വും േശാഭി . 

ആശാസു ശീതളതരാസു പേയാദേതാൈയ- 

രാശാസിതാപ്തിവിവേശഷു ച സജ്ജേനഷു | 

ൈനശാകേരാദയവിധൗ നിശി മധയ്മായാം 

േ ശാപഹ ിജഗതാം തവ്മിഹാവിരാസീ: || 2 || 

ദി കെള ാം മഴെവ ംെകാണ്ട് തണുത്തിരി േ ാ  , സജ്ജന   മേനാരഥം 
നിറേവറിയതിനാല്  സേന്താഷപരവശരായിത്തീര് ിരി  സമയം, അര്ദ്ധ 
രാ ിയി ല് , ചേ ാദയ സമയത്ത് മൂ  േലാകത്തിെന്റയും േ ശനാശകനായ 
നിന്തിരുവടി ഈ ഭൂേലാകത്തില്  അവതരി രുളി. 

ബാലയ് ശാഽപി വപുഷാ ദധുഷാ വിഭൂതീ- 

രുദയ്ത്കിരീടകടകാംഗദഹാരഭാസാ | 

ശംഖാരിവാരിജഗദാപരിഭാസിേതന 
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േമഘാസിേതന പരിേലസിഥ സൂതിേഗേഹ || 3 ||  

ബാലഭാവം ൈകെക്കാണ്ടതായിരു െവ ി ം ഐശവ്ര് െള ധരി തും 
ജാജവ്ലയ്മാന ളായ കിരീടം, ൈകവളക  , േതാ വളക  , മാലക  ,  ഇവയുെട 
േശാഭ േചര് തും, ശംഖം, ച ം, പത്മം, ഗദ ഇവകളാല്  ചു ം 
പരിേശാഭി െകാണ്ടിരി തും േമഘശയ്ാമളവുമായ തിരുേമനിെകാണ്ട് 
തിരുമാറിടത്തില്  ഈ ി ത്തി   ല്  അ ് പരിലസി . 

വക്ഷ:സ്ഥലീസുഖനിലീനവിലാസിലക്ഷ്മീ- 

മന്ദാക്ഷലക്ഷിതകടാക്ഷവിേമാക്ഷേഭൈദ: | 

തന്മന്ദിരസയ് ഖലകംസകൃതാമലക്ഷ്മീ- 

മുന്മാര്ജയന്നിവ വിേരജിഥ വാസുേദവ || 4 || 

അേ , വസുേദവസൂേനാ! ഭവാ   തിരുമാറിടത്തി ല്  സുഖമായി സ്ഥിതിെച  
സൗന്ദര് വതിയായ ല ീേദവിയുെട ലജ്ജാസമ്മിളിത ളായ കടാക്ഷവര്ഷ െട 
കാരേഭദ െളെകാണ്ട്, ആ ഭവനത്തി ് ദുരാത്മാവായ കംസനാല്  

ഉണ്ടാക്കിത്തീര്ക്കെ ട്ട, ആ ീെയ അടി വാരികളയു വെന േപാെല േശാഭി .  

ശൗരി  ധീരമുനിമണ്ഡലേചതേസാഽപി 

ദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷയ് നിേജക്ഷണാഭയ്ാം || 

ആനന്ദവാ പുലേകാദ്ഗമഗദ്ഗദാര് - 

ഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം || 5 || 

വസുേദവനാകെട്ട വികാരരഹിതന്മാരായ മഹര്ഷിവ യ്യന്മാരുെട മന ിനു േപാ ം 
അക  സ്ഥിതിെച  (അവിഷയമായ) രമയ്വി ഹെത്ത സവ്ന്തം 
ക കെളെക്കാണ്ട് േനാക്കിയിട്ട് സേന്താഷാ , േരാമാ ം, െതാണ്ടയിട  എ ീ 
വികാര ളാല്  ആര് ദയനായി ക ക ക്ക് പൂേന്ത കണെക്ക 
സുഖകരനായിരി  നിന്തിരുവടിെയ തി .  
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േദവ സീദ പരപൂരുഷ താപവ ീ- 

നിര് നദാ സമേന കലാവിലാസിന്  | 

േഖദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭി: കടാൈക്ഷ- 

രിതയ്ാദി േതന മുദിേതന ചിരം നുേതാഽഭൂ: || 6 || 

"േഹ കാശസവ്രുപി  ! പരമാത്മസവ്രൂപ! സന്താപവ ിയുെട മൂലേഛദനം 
െച തിനു  സ ര് നിയന്താവായും സവ്ാംശഭൂതനായ മായെയെക്കാണ്ട് 
സൃഷ്ടയ്ാദിലീലകെള നിര്വഹി ി വനായും ഇരി  ഭഗവ  ! സാദി രുളിയാ ം. 
കരുണാപരിപൂര്ണ്ണ ളായ കടാക്ഷ ളാ ല്  ദുഃഖ െളെയ ാം ദൂരീകരിേക്കണേമ" 
എ ി കാരം സം ഷ്ടനായ അേദ്ദഹത്താല്  നിന്തിരുവടി വളെരേനരം 

തിക്കെ ട്ടവനായി ഭവി .  

മാ ാ ച േന സലിലാ തഗാ വലയ്ാ 

േസ്താൈ രഭി തഗുണ: കരുണാലയസ്തവ്ം | 

ാചീനജന്മയുഗളം തിേബാധയ് താഭയ്ാം 

മാതുര്ഗിരാ ദധിഥ മാനുഷബാലേവഷം || 7 || 

ക നീരില്  മുഴുകിയ ശരീരേത്താ കൂടിയ മാതാവിനാ ം വ ളാല്  തിക്കെ ട്ട 
ഗുണവിേശഷേത്താ കൂടിയ കരുണാനിധിയായ ഭവാന്  അവര്ക്കായി പഴയ ര  
ജന്മ െള ിയും അറിയി ിട്ട് അമ്മയുെട വാക്കനുസരി ് മനുഷയ്ശിശുവിെന്റ രൂപം 
ൈകെക്കാ .  

തവ്ത്േ രിതസ്തദനു നന്ദതനൂജയാ േത 

വയ്തയ്ാസമാരചയിതും സ ഹി ശൂരസൂനു: | 

തവ്ാം ഹസ്തേയാരധൃത ചിത്തവിധാരയ്മാൈരയ്- 

രംേഭാരുഹസ്ഥകലഹംസകിേശാരരമയ്ം || 8 || 
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അതില്പിെ  ആ വസുേദവ   അ യാ ല്  േ രിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് നന്ദേഗാപെന്റ 
പു ിയുമായി അ യുെട മാ ം സാധി തി േവണ്ടി മഹര്ഷിമാരാ ല്  
സ്മരിക്കെ വനും താമര വിലിരി  അരയ െ േപാെല 
മേനാഹരനായി കാണെ വനുമായ നിന്തിരുവടിെയ ൈകകളിെല .  

ജാതാ തദാ പശുപസദ്മനി േയാഗനി ാ | 

നി ാവിമു ിതമഥാകൃത പൗരേലാകം | 

തവ്ത്േ രണാത് കിമിവ ചി മേചതൈനരയ്ദ്- 

ദവ്ാൈര: സവ്യം വയ്ഘടി സംഘടിൈത: സുഗാഢം || 9 || 

അതി േശഷം നിന്തിരുവടിയുെട േ രണെകാണ്ട് നന്ദേഗാപെന്റ ഹത്തില്  
അവതരി  േയാഗമായാേദവി പുരവാസികെള ഉറക്കത്തില്  ലയി ി .  
ഇതിെലന്താ ര് ം! യാെതാരു ശ ിെകാണ്ട് േചതനാ നയ് ം മു െക 
പുട്ടെ ട്ടാവയുമായ കവാട കൂടി തെ ത്താ   തുറ .  

േശേഷണ ഭൂരിഫണവാരിതവാരിണാഽഥ 

ൈസവ്രം ദര്ശിതപേഥാ മണിദീപിേതന | 

തവ്ാം ധാരയന്  സ ഖലു ധനയ്തമ: തേസ്ഥ 

േസാഽയം തവ്മീശ മമ നാശയ േരാഗേവഗാന്   || 10 || 

അതി േശഷം അതിഭാഗയ്വാനായ അേദ്ദഹമാവെട്ട അനവധി ഫണ ളാല്  
ത ക്കെ ട്ട മഴേയാ കൂടിയവനും രത്ന ളാല്  േശാഭി വനുമായ 
ആദിേശഷനാല്  വഴി കാണിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് അ െയ എ െകാണ്ട് നിര് ാധം 
പുറെ .  േഹ ഭഗവ   ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗശ ിെയ 
നശി ിേക്കണേമ ! 

ീകൃഷ്ണാവതാരവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പെത്തട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. ആദിതഃ േ ാകാഃ 395. 
വൃത്തം : - വസന്തതിലകം. 
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Dashaka 39 - േയാഗമായാദിവര്ണ്ണനം 
 

ഭവന്തമയമുദവ്ഹന്  യദുകുേലാദവ്േഹാ നിസ്സര ന്  

ദദര്ശ ഗഗേനാച്ചലജ്ജലഭരാം കലിന്ദാത്മജാം | 

അേഹാ സലിലസഞ്ചയ: സ പുനൈര ജാേലാദിേതാ 

ജലൗഘ ഇവ തത്ക്ഷണാത് പദേമയതാമായയൗ || 1 || 

നിന്തിരുവടിെയ വഹി െകാണ്ട് േപാകുേ ാള്  ഈ യാദവേ    
ആകാശേത്താളമുയര്  ഇളകിമറിയു  ജല ഹാേത്താ കൂടിയ കാളിന്ദീനദിെയ 
ദര്ശി .  ആ ജല വാഹം അ യും വലിയതായിരു ി ം ഇ ജാലംെകാ ണ്ടായ 
െവ െ ാക്കെമ െപാെല ഉട തെ  കാലടിയളവില്  ആയിത്തീര് . 
ആ ര് ംതെ ! 

സുപ്തപശുപാലികാം നിഭൃതമാരുദദ്ബാലികാ- 

മപാവൃതകവാടികാം പശുപവാടികാമാവിശന ന്  | 

ഭവന്തമയമര്പ്പയ ന്  സവത േക തത്പദാ- 

ദവ്ഹന്  കപടകനയ്കാം സവ്പുരമാഗേതാ േവഗത: || 2 || 

സുഖമായിക്കിട റ  േഗാപ ീകേളാ ം പതുെക്ക തുെക്ക കരയു  ബാലികേയാ ം 
തുറ കിട  വാതിലൂകേളാ ംകൂടിയ േഗാപവാടത്തില്  േവശി ി  അേദ്ദഹം 
അ െയ സവശ യില്  കിടത്തി ആ സ്ഥാന നി ് കപടകനയ്കെയ 
ഏ ംെകാണ്ട് േവഗത്തില്  സവ്രാജധാനിെയ ാപി .  

തതസ്തവ്ദനുജാരവക്ഷപിതനി േവഗ വദ്- 

ഭേടാത്കരനിേവദിത സവവാര്ത്തൈയവാര്ത്തിമാന്  | 

വിമു ചികുേരാത്കരസ്തവ്രിതമാപതന്  േഭാജരാ- 
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ഡതുഷ്ട ഇവ ദൃഷ്ടവാന ന്  ഭഗിനികാകേര കനയ്കാം || 3 || 

അതില്പിെ , അ യുെട അനുജത്തിയായ ആ കുമാരിയുെട കര ില്  േക ണര് ് 
േവഗതേയാെട െച  ഭഗന്മാരുെട സംഘത്താല്  അറിയിക്കെ ട്ട 
സവവര്ത്തെകാ തെ  മനം കല ിയവനായി, അഴി  തലമുടിേയാെട, 

േവഗത്തില്  പാെ ത്തിയ േഭാേജശവ്ര   മനഃ ദമി ാെതതെ  സേഹാദരിയുെട 
ക ില്  കനയ്കെയ ക .  

വം കപടശാലിേനാ മധുഹരസയ് മായാ ഭേവ- 

ദസാവിതി കിേശാരികാം ഭഗിനികാകരാലിംഗിതാം | 

ദവ്ിേപാ നലിനികാന്തരാദിവ മൃണാലികാമാക്ഷിപ- 

ന്നയം തവ്ദനുജാമജാമുപലപട്ടേക പിഷ്ടവാന്  || 4 || 

ഈ കുട്ടി കപടസവ്രൂപിയായ മ സൂദനെന്റ മായ ആയിരിക്കണം എ ി കാരം 
നി യി ിട്ട് സേഹാദരിയാല്  മു െക ആലിംഗനം െച െ ട്ടിരി  കുമാരിെയ, ആന 
താമരെ ാ യുെട മദ്ധത്തില്നി  െച താമരവളയെത്ത എ േപാെല, ഇവ   
(കംസ  ) പിടിെ െത്ത ത്ത് അ യുെട േയാഗമായെയ പാലക്ക ിേന്മല്  
ഓ ിയടി . 

തത: ഭവദുപാസേകാ ഝടിതി മൃത പാശാദിവ 

മുചയ് തരൈസവ സാ സമധിരൂഢരൂപാന്തരാ | 

അധസ്തലമജ ഷീ വികസദഷ്ടബാഹു ര- 

ന്മഹായുധമേഹാ ഗതാ കില വിഹായസാ ദിദ േത || 5 || 

അേ ാ   ഉത്തരക്ഷണത്തി ല്  കാലപാശത്തില്നി ് അ യുെട ഭ െന വിധം 
അവ   െപെട്ട  വഴുതി ാടി തെന്റ സവ്ന്തംരുപെത്ത ാപി ് താെഴ 
ഇറ ാെതതെ  േശാഭി െകാണ്ടിരി  എ ൈകകളി ം തിള  
ആയുധ േളാ കൂടിയവളായി ആകാശമാര് െത്ത ാപി ് ഏ വും വിള ി. 
ആ ര് ംതെ  ! 
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നൃശംസതര കംസ േത കിമു മയാ വിനി ിഷ്ടയാ 

ബഭൂവ ഭവദന്തക: കവ്ചന ചിന്തയ്താം േത ഹിതം | 

ഇതി തവ്ദനുജാ വിേഭാ ഖലമുദീരയ് തം ജ ഷീ 

മരുദ്ഗണപണായിതാ ഭുവി ച മന്ദിരാേണയ്യുഷീ || 6 || 

‘അതിദുഷ്ടനായ കംസ! ത ി ത തുെകാണ്ട് എ ാല്  നിണക്ക് എെന്താ ാണ് 
സാധിക്കാനു ത് ? നിെന്റ അന്തക   ഏേതാ ഒരിടത്ത് ജനി ി ണ്ട്. നിന  
േ യ ി  മാര്ഗെത്ത ചിന്തി െകാ ക; " എ ി കാരം അ േയാ ഭഗവ   ! 
അ യുെട അനുജത്തി ദുഷ്ടനായ അവേനാ  പറ ിട്ട് ഗമി കയും 
േദവഗണ ളാല്  തിക്കെ ട്ടവളായി ഭൂേലാകത്തിെല സ്ഥാന െളത്തെ  
പി കയും െച . 

േഗ പുനരഗാത്മജാവചനമീരിതാ ഭൂഭുജാ 

ല ബബകപൂതനാ മുഖദാനവാ മാനിന: | 

ഭവന്നിധനകാമയ്യാ ജഗതി ബ മുര്ന്നി ര്ഭയാ: 

കുമാരകവിമാരകാ: കിമിവ ദുഷ്കരം നി ൈപ: || 7 || 

പിെ ാ   കാലത്ത് േഭാേജശവ്രനാ ല്  േയാഗമായയുെട വാകയ് െള 
പറ റിയിക്കെ ട്ടവരായി അഭിമാനികളായ ലംബന്  , ബക   , പൂതന മുതലായ 
അസുരന്മാര്  പി ീട് അ െയ െകാ വനു  അ ഹേത്താെട ഭയേലശം കൂടാെത, 
േലാകം മുഴുവ   ബാലന്മാെര വധി െകാണ്ട് ചു ിസ രി ; നിര്ദ്ദയന്മാരാ ല്  
െച െ ടാത്തത് യെതാ ാണു ത് ? 

തത: പശുപമന്ദിേര തവ്യി മുകുന്ദ നന്ദ ിയാ- 

സൂതിശയേനശേയ രുദതി കിഞ്ചിദഞ്ചത്പേദ | 

വിബുധയ് വനിതാജൈനസ്തനയസംഭേവ േഘാഷിേത 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 39 189

മുദാ കിമു വദാമയ്േഹാ സകലമാകുലം േഗാകുലം || 8 || 

അനന്തരം േഹ േമാക്ഷദായക! നിന്തിരുവടി േഗാപവാടത്തില്  നന്ദപത്നിയുെട 
സവശ യില്  കിട െകാണ്ട് അ െമാ  കാല്കുട  കര േ ാ   
ീജന   ഉണര്ത്തെ ട്ട് ഉണ്ണിയുണ്ടായ വിവരം േഘാഷിക്കെ ട്ടെ ാ   

എ പറെയെട്ട, അ ാടി മുഴുവനും സേന്താഷത്താല്  പരവശമാ  ത്തീര് . ! 

അേഹാ ഖലു യേശാദയാ നവകളായേചേതാഹരം 

ഭവന്തമലമന്തിേക ഥമമാപിബന്തയ്ാ ദൃശാ | 

പുന: സ്തനഭരം നിജം സപദി പായയന്തയ്ാ മുദാ 

മേനാഹരതനു ശാ ജഗതി പുണയ്വേന്താ ജിതാ: || 9 || 

പുതിയ കായാ െവ േപാെല േചേതാഹരനായ അ െയ സമീപത്തി ല്  ആദയ്മായി 
നയന െളെക്കാണ്ട് തൃപ്തിയാേവാളം പാനംെച വ ം, പിെ  തെന്റ 
കുചകുംഭ െള അധികസേന്താഷേത്താെട പാനം െച ി വ ം, േചേതാഹരമായ 
തിരുേമനിെയ പുണരു വ മായ യേശാദയാല്  േലാകത്തില്  സുകൃതികള്  ജയിക്കെ ; 
അതയ്ാ ര് ം.  

ഭവത്കുശലകാമയ്യാ സ ഖലു നന്ദേഗാപസ്തദാ 

േമാദഭരസ േലാ ദവ്ിജകുലായ കിന്നാദദാത് | 

തൈഥവ പശുപാലകാ: കിമു ന മംഗലം േതനിേര 

ജഗ ിതയമംഗല തവ്മിഹ പാഹി മാമാമയാത് || 10  || 

േഹ ൈ േലാകയ്മംഗളമൂര്േത്ത ! ആ സമയം ആ നന്ദേഗാപനാവെട്ട വര്ദ്ധി  
സേന്താഷത്താല്  പരവശനായി അ യുെട അഭ ദയെത്ത കാംക്ഷി ക നിമിത്തം 
വി ഗണ ക്കായി എ തെ  ദാനംെച ി . ! അതുേപാെലത  േഗാപന്മാരും 
യാെതാരു മംഗളകര്മ്മെത്ത അനു ി ി  ! നിന്തിരുവടി ഇവിെട എ  ഈ 
ൈദനയ്ത്തില്നി ം രക്ഷി രുളിയാ ം. 
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േയാഗമായാദിവര്ണ്ണനം എന്ന മുപ്പെത്താമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിത േ ാകാഃ 403 - വൃത്തം: പൃത്ഥവ്ി. ലക്ഷണം. ജസംജയസയല ം ഗുരുവുെമട്ടിനാല്  

പൃത്ഥവ്ിയാം.  
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Dashaka 40 - പൂതനാേമാക്ഷവര്ണ്ണനം 
 

തദനു നന്ദമമന്ദശുഭാ ദം നൃപപുരീം കരദാനകൃേത ഗതം | 

സമവേലാകയ് ജഗാദ ഭവത്പിതാ വിദിതകംസസഹായജേനാദയ്മ: || 1 || 

അതില്പിെ  അന മായ ഭാഗയ്ത്തി ിരി ിടവും ക ം െകാ ാ   േവണ്ടി 
മ രപുരിയിേലക്ക് വ ിരി വനുമായ നന്ദേഗാപെന, കംസെന്റ അനുയായിക െട 
ഉദയ്മെത്ത മന ിലാക്കിയവനായ അ യുെട പിതാവ് െച കണ്ട് ഇ കാരം 
അറിയി .  

അയി സേഖ തവ ബാലകജന്മ മാം സുഖയേതഽദയ് നിജാത്മജജന്മവത് | 

ഇതി ഭവത്പിതൃതാം ജനായേക സമധിേരാപയ് ശശംസ തമാദരാത് || 
2 || 

"അേ  േ ഹിത! അ  ആ കു ണ്ടായത് എനി തെ  ഒരു 
പു നുണ്ടായതുേപാെല ഇേ ാ   എെ  ആനന്ദി ി " എ ി കാരം അ യുെട 
പിതൃസ്ഥാനെത്ത ആ നന്ദേഗാപനില്  ആേരാപി ിട്ട് അേദ്ദഹേത്താട് ആദരേവാെട 
ഇ കാരം പറ .  

ഇഹ ച സന്തയ്നിമിത്തശതാനി േത കടകസീമ്നി തേതാ ലഘു ഗമയ്താം | 

ഇതി ച തദവ്ചസാ ജനായേകാ ഭവദപായഭിയാ തമായയൗ || 3 || 

"ഇവിേടയും , അ ് േഗാപവാടത്തി ം അേനക ദുര് ിമിത്ത    ഉണ്ട്. അതിനാല്  
േവഗത്തില്  േപായാ ം; " എ ി ിെനയു  അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാകയ്ത്താ ല്  ആ 
േഗാകുലനായക   അ  വിപ ണ്ടാേയ േമാ എ  ഭയത്താല്  തല്ക്ഷണംതെ  
മട ിേ ാ .  

അവസേര ഖലു ത  ച കാചന ജപേദ മധുരാകൃതിരംഗനാ | 

തരളഷട്പദലാലിതകുന്തലാ കപടേപാതക േത നികടം ഗതാ || 4 || 
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ആ അവസരത്തില്  േഗാകുലത്തില്  സൗന്ദര് വതിയായ ഏേതാ ഒരു ീ 
ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  വ കളാല്  ലാളിക്കെ ട്ട േകശഭാരേത്താ കൂടിയവളായി 
അേ  കപടശിേശാ ! അ യുെട അരിക  വ േചര് .  

സപദി സാ ഹൃതബാലകേചതനാ നിശിചരാനവ്യജാ കില പൂതനാ | 

ജവധൂഷവ്ിഹ േകയമിതി ക്ഷണം വിമൃശതീഷു ഭവന്തമുപാദേദ || 5 || 

ബാലകന്മാരുെട ജീവെന അപഹരി  രാക്ഷസവംശത്തി ല്  ജനി വളായ ആ 

പുതനയാവെട്ട േഗാപ ീകള്  ‘ഇവ   ആരാണ്’, എ ി ിെന ഒരു മു ര്ത്തം  
ആേലാചി െകാണ്ടിരിക്കത്തെ  അ െയ കടെ .  

ലളിതഭാവവിലാസഹൃതാത്മഭിര വതിഭി: തിേരാ മപാരിതാ | 

സ്തനമസൗ ഭവനാന്തനിേഷദുഷീ ദദുഷീ ഭവേത കപടാത്മേന || 6 || 

മേനാഹര ളായ ഭാവവിലാസ ളാല്  ചിത്തവൃത്തികളപഹരിക്കെ ട്ടാവരായ 
യുവതികളാ   ത ക്കെ വാ   അശകയ്നായ ഇവ   ഹാന്തഭാഗത്തിരു  െകാണ്ട് 
കപടമൂര്ത്തിയായ അ ് നം ന ി.  

സമധിരുഹയ് തദങ്കമശങ്കിതസ്തവ്മഥ ബാലകേലാപനേരാഷിത: | 

മഹദിവാ ഫലം കുചമണ്ഡലം തിചുചൂഷിഥ ദുര്വിഷദൂഷിതം || 7 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി ഒ ം സംശയിക്കാെത അവ െട മടിയില്  കയറിയിരു ് 
ബാലകന്മാെര െകാ തുെകാ ണ്ടായ േകാപേത്താ കൂടിയവനായി കഠിനമായ 
വിഷത്താല്  ദൂഷിതമായ കുചകുംഭെത്ത വലിയ മാ ഴെത്തെയ െപാെല 
ചു െകാണ്ട് അമര്ത്തി വലി  കുടി .  

അസുഭിേരവ സമം ധയതി തവ്യി സ്തനമസൗ സ്തനിേതാപമനിസവ്നാ | 

നിരപതദ്ഭയദായി നിജം വപു: തിഗതാ വിസാരയ് ഭുജാവുഭൗ || 8 || 
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നിന്തിരുവടി ാണ േളാ കൂടിതെ  നെത്ത കുടി െകാണ്ടിരി േ ാ   ഇവ   
ഇടിമുഴക്കംേപാെല അല വളായി ഭയ രമായ തെന്റ സവ്യരുപെത്ത ാപി ് ര  
ൈകകേളയും െന നീെള പരത്തിെക്കാണ്ട് നില വീണു. 

ഭയദേഘാഷണഭീഷണവി ഹ വണദര്ശനേമാഹിതവ േവ | 

ജപേദ തദുര:സ്ഥലേഖലനം നനു ഭവന്തമഗൃ ണത േഗാപികാ: || 9 || 

േഗാകുലത്തില്  ഭയ രമായ അലര്  േക കയും ഭയാനകമായ ശരീരെത്ത 
കാ കയും െച യാല്  േഗാപന്മാര്  അ ര നി സമയം േഗാപിക   അവ െട 
മാര് ിടത്തി ല്  കളി െകാണ്ടിരു  അ െയ വാരിെയ വേ ാ ! 

ഭുവനമംഗലനാമഭിേരവ േത യുവതിഭിര്ബഹുധാ കൃതരക്ഷണ: | 

തവ്മയി വാതനിേകതനനാഥ മാമഗദയന്  കുരു താവകേസവകം || 10 || 

ജഗന്മംഗളവി ഹ! ഭവാെന്റ തിരുനാമ െളെക്കാ തെ  ഭവാ   ആ വനിതകളാ ല്  
പല ാകാരത്തി ം രക്ഷെച െ ; േഹ വാതാലേയശ ! എെ  േരാഗരഹിതനാക്കി 
അ യുെട േസവകനാക്കിത്തീര്േക്കണേമ ! 

പൂതനാേമാക്ഷവര്ണ്ണനം എന്ന നാ താം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 415. 

വൃത്തം : - തവിളംബിതം. - ലക്ഷണം: തവിളംബിതമാം നഭവും ഭരം. 
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Dasakam 41 - പുതനാസംസ്മാരവര്ണ്ണനവും ബാലലാളനവര്ണ്ണനവും  
 

േജശവ്രഃ ശൗരിവേചാ നിശമയ് 

സമാ ജദ്ധവ്നി ഭീതേചതാഃ 

നി ിഷ്ടനിേശ്ശഷതരും നിരീക്ഷയ് 

കശ്ചിത് പദാര്ത്ഥം, ശരണം ഗതസ്തവ്ാം. || 1 || 

േഗാകുലനാഥനായ നന്ദേഗാപ   വസുേദവ   പറ തിെന േകട്ടിട്ട്, ഭയമാര്   
ദയേത്താെട വഴിയില് ടി നട േപാരുേ ാ   വൃക്ഷ െളെയ ാം മറി  

വീ ിെക്കാ  കിട  ഏെതാ ഒരു വ വിെന (പൂതനശരീരെത്ത) കണ്ടിട്ട് അ െയ 
ശരണം ാപി .  

നിശമയ് േഗാപിവചാനാദുദന്തം 

സര്േ പി േഗാപാ ഭയവിസ്മയാന്ധാഃ 

തവ്ത്പാതിതം േഘാരപിശാചേദഹം 

േദഹുര്വിദുേരഽഥ കുഠാരകൃത്തം || 2 || 

േഗാപിക   പറയുകയാല്  വൃത്താന്തം േകട്ടറ ിട്ട് േഗാപന്മാെര ാവരും ഭയത്താ ം 
ആ ര് ത്താ ം സംമൂഢചിത്തേത്താ കൂടിയവരായിത്തീര് ; അനന്തരം 
അ യാല്  വീ െ ട്ട ഭയാനകമായ ൈപശാചികശരീരെത്ത മഴുവി ാ ല്  െവട്ടിമുറി ് 
വളെര ദൂെരയായി ദഹി ി .  

തവ്ത്പീത പൂതസ്തന-തച്ഛരീരാത് 

സമുച്ചല ച്ചതേരാ ഹി ധൂമഃ 

ശങ്കാമധാ ദാഗരവഃ കിേമഷഃ 
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കീം ചാന്ദേനാ, ഗൗല്ഗുലേവാഽഥേവതി || 3 || 

നിന്തിരുവടി പാനംെച നിമിത്തം പരിശുദ്ധമാ  ത്തീര്  കുച െള വഹി  
അവ െട ശരീരത്തില്നി ് ഉല്ഗമി ് വളെര ഉയര് െപാ ിയ മപടലം, ഇതി 
അകിലിേന്റേതാ ചന്ദനത്തിേന്റേതാ, അെ ില്  ഗുല്ഗു വിേന്റതായിരി േമാ 
എ ി ിെനയു  സംശയെത്ത ഉണ്ടാക്കിത്തീര് കതെ  െച .  

'മദംഗസംഗസയ് ഫലം ന ദൂേര, 

ക്ഷേണന താവദ് ഭവതാമപി സയ്ാത്’ 

ഇത പന്  വ വത േജഭയ്ഃ 

തവ്ം പൂതനാമതനുഥാഃസുഗന്ധിഃ  || 4 || 

എെന്റ അംഗസ ര്ക്കത്തിെന്റ ഫലം ദൂരത്തി ല്  അ ; നി ം 
താമസിയാെതതെ  അനുഭവെ ം; എ ി കാരം ആ ഉത്തമന്മാരായ 
േഗാപന്മാര്ക്കായി അറിയി െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി പൂതനെയ സുഗന്ധിയാക്കിെ . 

‘ചി ം ! പിശാചയ് ന ഹതഃ കുമാരഃ 

ചി ം ! പൂൈരവാകഥി ശൗരിേണദം 

ഇതി ശംസന്  കില േഗാപേലാേകാ 

ഭവ ഖാേലാകരേസ നയ്മാംക്ഷീത്  || 5  || 

ഈ പിശാചിനാല്  ബാലക   െകാ െ ട്ടി  ! വലിയ ആ ര് ം തെ , ഇത് 
വാസുേദവനാല്  മു ട്ടിത്തെ  പറയെ ട്ടത് അ തമായിരി , എ ി െന 
െകാണ്ടാടിെകാണ്ട് േഗാപന്മാര്  അ യുെട േകാമളവദനെത്ത ക കുളിെര 
േനാക്കിയതിന ണ്ടായ ആനന്ദരസത്തില്  നിമഗ്നരായിെപാ ല്  .  

ദീേന ദിേനഽഥ തിവൃദ്ധലക്ഷ്മീ- 

രക്ഷീണമാംഗലയ്ശേതാ േജാഽയം 
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ഭവന്നിവാസാദയി വാസുേദവ ! 

േമാദസാ ഃ പരിെതാ വിേരേജ || 6 || 

അതില്പിെ  നാല് നാള്  വര്ദ്ധിവ  ീേയാ കൂടിയതായും ക്ഷയമി ാത്ത 
ശുഭകര്മ്മ േളാ കൂടിയും ഈ േഗാകുലം, േഹ വാസുേദവ ! ഭവാെന്റ അധിവാസം 
നിമിത്തം ആനന്ദപരി തമായി എ ം പരിേശാഭി .  

ഗൃേഹഷു േത േകാമളരൂപഹാസ - 

മിഥഃ കഥാസ ലിതാഃ കമനയ്ഃ 

വൃേത്തഷു കൃേതയ്ഷു ഭവന്നിരീക്ഷാ 

സമാഗതാഃ തയ്ഹമതയ്നന്ദന്   ||  7 || 

നാ േതാ ം സവ്ഭവന ളില്  ഹകൃതയ് ള്  െച കഴി ാ ട   അ െയ 
കാ ാ േവണ്ടി വ േചരു  യുവതിക   അ യുെട കമനീയവി ഹേത്തയും 
മന്ദഹാസമാ ര് േത്തയും പ ി പറ രസി തില്  ആസ കളായി അതയ്ധികം 
ആനന്ദി .  

‘അേഹാ ! കുമാേരാ മയി ദത്തദൃഷ്ടിഃ’ 

‘സ്മിതം കൃതം മാം തി വത്സേകന’ 

‘ഏേഹയ്ഹി മാമിത പസാരയ് പാണി 

തവ്യീശ! കിം കിം ന കൃതം വധൂഭിഃ !  || 8 || 

‘ഉണ്ണി എെ ത്തെ യാണ് േനാ ത്; ഭാഗയ്ംതെ ’  “ഓമന ബാലനാല്  
െച െ ട്ട മന്ദസ്മിതം എെ  ഉേദ്ദശി ാണ്; "എെന്റ അ  വരു, വരു," എ ് 
ൈകനീട്ടിെക്കാണ്ട്, േഹ ഭഗവ   ! േഗാപയുവതികളാല്  ഭവാെന്റ വിഷയത്തി ല്  
യാെതാ തെ  െച െ ട്ടി .  
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ഭവദവ്പുഃ ര്ശനകൗതുേകന - 

കരാത് കരം േഗാപവധൂജേനന 

നീതസ്തവ്മാതാ   സേരാജമാല - 

വയ്ാലാംബി േലാലാംബതുലാമലാസീഃ || 9 ||  

അ യുെട തിരുേമനിെയ ര്ശി വാനു  കൗതുകം നിമിത്തം േഗാപികമാരാ ല്  
ക ില്നി  നയിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി െചന്താമരമാലയി ല്  ഓേരാ പൂവി ം െച  
പ ി പറ േകാണ്ടിരി  വണ്ടിെന്റ സാ ശെത്ത ാപി .  

നിപായയന്തീ സ്താനമങ്കഗം തവ്ാം 

വിേലാകയന്തീ വദനം ഹസന്തി 

ദശാം യേശാദാ കതമാം ന േഭേജ ! 

സ താദൃശഃ പാഹി ഹേര ! ഗദാന്മാം ||  10 || 

മടിയിലിരി  ഭവാെന നെത്ത കുടി ി വ ം ഓമ ഖംേനാക്കി മന്ദഹാസം 
െപാഴി വ മായ യേശാദാേദവി ഏെതാരു അവസ്ഥെയ ാപി ി ; 
അ കാരമു  േഹ ഭഗവ   ! എെ  േരാഗത്തില്നി  രക്ഷി ാ ം 

പൂതനാേമാക്ഷവര്ണ്ണനവും ബാലലാളനവര്ണ്ണനവും എന്ന നാ െത്താന്നാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 425 

വൃത്തം - ഉേപ വ  ; ഉപജാതി 
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Dasakam 42 - ശകടാസുരനി ഹവര്ണ്ണനം 
 

കദാപി ജന്മാര്ക്ഷദിേന തവ േഭാ ! 

നിമ ിത-ജ്ഞതിവധൂ മഹീസുരാഃ 

മഹാനസസ്തവ്ാം സവിേധ നിധായ സാ 

മഹാനസാദൗ വവൃേത േജശവ്രീ ||  1 || 

അ േയാ േഭാ ! ഒരിക്കല്  അ യുെട ജന്മദിനത്തില്  ക്ഷണി െ ട്ട ബ ക്ക   , 
ീക   , വിേ ന്മാര്  ഇവേരാ കൂടിയ ആ ജനായികയായ യേശാദ അ െയ 

വലിെയാരു ശകടത്തിെന്റ സമീപത്തില്  കിടത്തി അ ക്കള മുതലായ സ്ഥല ളി ല്  
ദ്ധി െകാണ്ടിരു .  

തേതാ ഭവ ാണ-നിയു ബാലക- 

ഭീതിസം ന്ദന- സ ലാരൈവഃ 

വിമി മ ാവി ഭവത്സമീപതഃ 

പരി ടദ്ദാരുചടച്ചടാരവഃ  || 2 || 

അതില്പിെ  അ യുെട സമീപത്തില്നി  നാ ഭാഗ നി  െപാ  
മര െട ചടചടാ ശ ം, അ െയ േനാക്കിെക്കാ വാ   നിയു രായിരി  
ബാലകന്മാരുെട ഭയ െകാ  ആര്ത്തനാദ ളാല്  വയ്കുലമായ ശ േത്താ കൂടി 
ഇടകലര് ് േക ക്കെ .  

തതസ്തദാകര്ണ്ണന സം മ  മ - 

കമ്പി വേക്ഷാജഭരാ ജാംഗനാഃ 

ഭവന്തമന്തര്ദ്ദദൃശുഃ സമന്തേതാഃ 
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വിനി തദ്ദാരുണദാരുമദ്ധയ്ഗം  || 3 || 

അനന്തരം അതുേകട്ട് പരി മിേ ാ കയാല്  കിത  തു  കുചഭാരേത്താ കൂടിയ 
േഗാപനാരിക  ; ചു ം െപാട്ടി ിതറിവിഴു  ഭയ ര ളായ മരക്കഷണ െട 
മദ്ധയ്ത്തില്  സ്ഥിതിെച  അ െയ ഹത്തി ി ല്  ദര്ശി .  

‘ശിേശാരേഹാ ! കിം കിമഭൂദിതി തം 

ധാവയ് നന്ദഃ പശുപാശ്ച ഭൂസുരാഃ 

ഭവന്തമാേലാകയ് യേശാദയാ ധൃതം 

സമാസവ്സന്ന ജാലര് േലാചനാഃ ||  4 || 

നന്ദേഗാപനും പശുപന്മാരും വി ന്മാരും ‘അേ ാ! ശിശുവി  എ  പ ി, എ  പ ി’ 
എ ് (േചാദി െകാണ്ട്) േവഗത്തില്  ഓടിവ  യേശാദയാ ല്  എ ക്കെ ട്ടിരു  
അ െയ േനാക്കിയിട്ട് കണ്ണീര്നിറ  േന േളാ കൂടിയവളായി വഴിേപാേല 
ആശവ്സി . 

കേസ്കാ നു കൗത ത ഏഷ വിസ്മേയാ, 

വിശങ്കടം യച്ഛകടം വിപാടിതം; 

ന കാരണം കിഞ്ചിദിേഹതി േത സ്ഥിതാഃ 

സവ്നാസികാദത്തകരാസ്തവ്ദീക്ഷകാഃ   ||  5 || 

‘ഇതു എ തെ യാണ്? ആ ര് കരംതെ ! ഇെതവിെടനി ണ്ടായി? 
യെതാ ിനാലാണ് വിശാലമായ ഈ വണ്ടി ഉട തകര്ക്കെ ട്ടതു ? ഇതി  കാരണം 
യാെതാ മി േ ാ ? എ ി ിെന അവര്  അ െയ േനാ വരായി ത െട 
മൂക്കിേന്മല്  വിരല്െവ െകാണ്ട് നി .  

'കുമാരകസയ്ാസയ് പേയാധരാര്ത്ഥിനഃ 
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േരാദേന േലാലപദാംബുജാഹതം, 

മയാ മയാ ദൃഷ്ടമേനാ വിപരയ്ഗാ ’ 

ദിതീശ ! േത പാലകബാലകാ ജഗുഃ  || 6 || 

‘ഈ കുട്ടി മുലകുടി ാനാ ഹി  കര െകാണ്ടിരു േ ാ   ശകടം, കുടയു  
കാല്െകാണ്ട് ചവിട്ടെ ട്ട് മറി വീഴു തു എ ാല്  കാണെ ; എ ാല്  
കാണെ , എ ി െന, േഹ ഭഗവ   ! അ െയ കാ െകാണ്ടിരു  ബാലന്മാര്  
സ്ഥാപി .  

'ഭിയാ തദാ കിശ്ചിദജാനതാമിദം 

കുമാരകാണാമതിദുര്ഘടം വചഃ ’ 

ഭവത് ഭാവാവിദുൈരരിതീരിതം, 

മനാഗിവാശങ്കയ്ത ദൃഷ്ടപൂതൈനഃ ||  7 || 

ശകടം മറി വീണസമയം ഭയംനിമിത്തം യാെതാ ംതെ  തിരി റിയാത്തവരായ 
കുട്ടിക െട ഇ കാരമു  വാക്ക് തീെര േയാജി ി ാത്തതാണ് എ ് അ യുെട 
മാഹാത്മയ്ം അറിയാത്തവരാല്  അഭി ായെ ടെ .പൂതനെയക്കണ്ടവരാ ല്  
അ െമാ  ശ ിക്കെ .  

' വാലതാ ം കിമിദം പദം ക്ഷതം ? 

സേരാജരമയ്ൗ നു കരൗ വിേരാജിതൗ ? 

ഇതി സര്പ്പത്കരുണാതരംഗിതാഃ 

തവ്ദംഗമാപ യ്ശുരംഗനാജനാഃ    || 8 || 

ീജന   തളിര്േപാെല ചുവ ിരി തായ ഈ കാ ല്  വൃണെ േവാ, 

െചന്താമരേപാെല കമനീയ ളായ ൈകകളി ല്  മുറിെപ േവാ’ എ ി ിെന 
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പറ െകാണ്ട് കരൂനാതരംഗിതമാനസകളായി അ യുെട ഓേരാ അംഗേത്തയും 
െതാ തേലാടി.  

‘അേയ ! സുതം േദഹി ജഗത്പേതഃ കൃപാ - 

തരംഗപാതാത് പരിപാതമദയ് േമ ’ 

ഇതി സ്മ സംഗൃഹയ് പിതാ തവ്ദംഗകം 

മുഹുര് ഹുഃ ിഷയ്തി ജാതകണ്ടകഃ || 9 || 

‘േഹ േഗാപികേള! ജഗദീശരെന്റ കാരുണയ്പൂരം പതിയുകനിമിത്തം ഇേ ാള്  
രക്ഷിക്കെ ട്ടിരി  കുമാരെന എെന്റ വക്കല്  തരിക," എ ി ിെന പിതാവ് 
വാരിെയ ത്ത് പുളകംെകാണ്ടവനായി അ യുെട സുകുമാരശരീരെത്ത വീ ം വീ ം 
ആലിംഗാനം െച . 

അേനാനിലീനഃ കില ഹ മാഗതഃ 

സുരാരിേരവം ഭവതാ വിഹിംസിതഃ; 

രേജാഽപി േനാ ദൃഷ്ടമമുഷയ്, തത് കഥം ? 

സ ശുദ്ധസേത്തവ് തവ്യി ലീനവാന്  വം || 10 || 

ശകടത്തില്  മറ ിരി വനായി അ െയ വധി വാ   വ  അസുരെനാരുവ   
ഇ കാരം ഭവാനാല്  െകാ െ ; ഇവെന്റ െപാടിേപാ ം കാണെ ട്ടി ; അത് 
എ ിെന ? അവ   പരിശുദ്ധമൂര്ത്തിയായ അ യി ല്  ലയി േപായി തീര് തെ . 

പൂജിൈതസ്ത  തേതാ ദിജാതിഭിര്  

വിേശഷേതാ ലംഭിതമംഗലാശിഷഃ 

ജം നിൈജര്ബാലയ്രൈസര്വിേമാഹയന്  

മരുത്പുരാധീശ ! രുജാം ജഹീഹി േമ .  || 11 ||  
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അനന്തരം അവിെട ഏ വും പൂജിക്കെ ട്ടവരായ ഹ്മജ്ഞന്മാരായ ാഹ്മണരാല്  
സവിേശഷം ാപി ിക്കെ ട്ട മംഗളാശി കേളാ കൂടിയവനായിട്ട് സവ്ത ിദ്ധമായ 
ബാല ീഡകളാല്  േഗാകുലെത്ത േമാഹി ി വനായ നിന്തിരുവടി അേ  
വാതാലേയശ ! എെന്റ ദുഃഖെത്ത ദൂരികരിേക്കണേമ.  

ശകടാസുരനി ഹവര്ണ്ണനം എന്ന നാ ത്തിരണ്ടാം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  436 

വൃത്തം വംശസ്ഥം.  ലക്ഷണം  ജത   വംശസ്ഥമതാം ജര ം 
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Dasakam 43 - തൃണാവര്ത്തേമാക്ഷവ ര്ണ്ണനം 
 

തവ്േമകദാ ഗുരുമരുത്പുരനാഥ ! േവാഢും 

ഗാഢാധിരുഢഗരിമാണമപാരയന്തി 

മാതാ നിധായ ശയേന, ’കിമിദം ബേതതി 

ധയ്ായന്തയ്േചഷ്ടത ഗൃേഹഷു നിവിഷ്ടശംകാ    || 1 || 

േഹ ഗുരുവാ ര ! ഒരിക്ക ല്  ഏ വും ഘനേത്താ കൂടിയ അ േയ എ വാ   

വ ാെത മാതാവു ശ യില്  കിടത്തിയിട്ട്,’ അേഹാ ! ഇത് എന്താണ് ? എ ി ിെന 
ശ ാകുലയായി ഇതിെനപ ി ആേലാചി െകാണ്ട് ഹകൃതയ് ളില്  ഏ ര്െ ട്ടിരു .  

താവദവ്ിദുരമുപകര്ണ്ണിത േഘാരേഘാഷ - 

വയ്ാജൃംഭിപാംസുപടലീപരിപൂരിശഃ 

വാതയ്ാവപുഃസ കില ൈദഗയ്വരസ്തയ്ണാവര്  - 

ത്താേഖയ്ാ ജഹാര ജനമാനസഹാരിണം തവ്ാം. || 2 || 

ആ സമയം അതിദൂെരയായി േക ക്കെ ട്ട ഭയ രശ ത്താ ം വര്ദ്ധി യര്   
െപാടിപടലംെകാ ം നിറ െ ട്ട ആശാമുഖ േളാ കൂടിയവനും ചുഴലിക്കാ ിെന്റ 
ആകൃതിേയാ കൂടിയവനും തൃണാവര്ത്ത   എ  േപേരാ കുടിയവനുമായ ആ 
അസുരേ നാവെട്ട ജന െട മന ിെന അപഹരി വനായ അ െയ 
അപഹരി .  

ഉദ്ദാമപാംസു-തിമിരാഹത-ദൃഷ്ടിപാേത 

ം കിമപയ്കുശേല പശുപാലേലാേക, 

’ഹാ ബാലകസയ് കി’മതി തവ്ദുപാന്തമാപ്താ 
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മാതാ ഭവന്തമവിേലാകയ് ദൃശം രുേരാദ.  || 3 || 

േഗാപലന്മാെര ാം വര്ദ്ധി  െപാടിെകാ ം ഇരു െകാ ം മറ െ ട്ട 
കാ േയാ കൂടിയവരായിട്ട് യെതാ ംതെ  കാ ാന്  കഴിവി ാതാ  ത്തീര് േ ാ   
മാതാവ് "അേ ാ ! കുട്ടി  വ തും പ ിേയാ" എ ് അ യുെട സമീപം അണ ് 
അ േയ കാണാെത ഉ ത്തില്  കര .  

താവത്സ ദാനവവേരാഽപി ച ദീനമൂര്ത്തിഃ 

ഭാവത്കഭാര-പരിധാരണ-ലൂന േവഗഃ 

സേങ്കാചമാപ, തദനു ക്ഷതപാംസുേഘാേഷ 

േഘാേഷ വയ്തായത ഭവജ്ജനനീ-നിനാദഃ  .. || 4 || 

അേ ാേഴ ം ആ ദാനേവ നും തളര്  േദഹേത്താ കൂടിയവനായി, അ യുെട 
ഭാരെത്ത വഹി കയാല്  നഷ്ടേവഗനായിത്തീര് ് നിേ തെയ ാപി . 
അതില്പിെ  െപാടിയും ശ വും ഒതു ിയ അ ാടിയി ല്  അ യുെട ജനനിയുെട 
മുറവിളി െതളി േക മാറായി.  

േരാേദാപകര്ണ്ണവശാദുപഗമയ് േഗഹം 

ന്ദ  നന്ദമുഖേഗാപകുേലഷും ദീനഃ 

തവ്ാം ദാനവസ്തവ്ഖില മു ികരം മുമു ഃ 

തവ് മുഞ്ചതി, പപാത വിയത് േദശാത്    || 5 || 

നന്ദ   തുട ിയ േഗാപന്മാെര ാം (യേശാദയുെട) േരാദനം േക കയാ ല്  
ഹത്തില്  വെ ത്തി കര െകാണ്ടിരിെക്ക, സകലേലാകേമാക്ഷദനായ 

നിന്തിരുവടിേയാട് വിട്ടയ ാ   അേപക്ഷി  ദാനവനാവെട്ട അ ് പിടിവിടാ യാ ല്  
ഏ വും തളര് ് ആകാശേദശത്തില്നി  താെഴവീണു.  

േരാദാകുലാസ്തദനു േഗാപഗണാ ബഹിഷ്ഠ- 
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പാഷാണപൃഷ്ഠഭുവി േദഹമതിസ്ഥവിഷ്ഠം 

ൈ ക്ഷന്ത ഹന്ത ! നിപതന്തമമുഷയ് വക്ഷ - 

സയ്ക്ഷീണേമവ ച ഭവന്തമലം ഹസന്തം   .. || 6 || 

അനന്തരം കര  വശംെകട്ട േഗാപന്മാര്  പുറ  പാറേമ ല്  വീഴു  ഏ വും 
വലിയ ശരീരേത്തയും അവെന്റ മാര് ിടത്തി ല്  യാെതാരു ക്ഷീണവുമി ാെത തെ   
മേനാഹരമായി മന്ദഹസി  നിന്തിരുവടിേയയും ദര്ശി . 

ാവ പാത- പരിപിഷ്ട - ഗരിഷ്ഠേദഹ- 

ഷ്ടാസുദുഷ്ടനുേജാപരി ധൃഷ്ടഹാസം. 

ആഘ്നാനമംബുജകേരണ ഭവന്തേമതയ് 

േഗാപാ ദധുര്ഗ്ഗിവരാദിവ നീലരത്നം  || 7 || 

പാറേമല്  വീണതിനാ ല്  ചത  ആ തടി  ശരീരത്തി നി  വിമു മായ 
ാണ േളാ കൂടിയ ദുഷ്ടനായ ൈദതയ്െന്റ േമല്  കമലസ ശമായ തൃൈക്കെകാണ്ട് 

അടി വനും വയ്ാജമായി മന്ദഹസി വനും ആയ അ െയ സമീപി ് വലിയ 
പര് ത്തില്നി ം നീലരത്നക്ക ിെനെയ േപാേല േഗാപന്മാ ര്  കടെ . 

ഏൈകകമാശു പരിഗൃഹയ് നികാമനന്ദന്  

നന്ദാദിേഗാപപരിരബ്ധ വിചുംബിതാംഗം 

ആദാതുകാമ പരിശങ്കിതേഗാപനാരീ- 

ഹസ്താംബുജ പതിതം ണുേമാ ഭവന്തം. || 8 || 

ഓേരാരുത്തരായി േവഗത്തില്  എ െകാണ്ട് അതയ്ന്തം സ ഷ്ടരായ നന്ദ   
തുട ിയ േഗാപന്മാരാല്  ആലിംഗനചുംബനാദിക െച ് പരിപാലിക്കെ ട്ട 
അംഗ േളാ കൂടിയവനും എ വാ   ആ ഹി ് (പുരൂഷന്മാേരാ  കുട്ടിെയ േചാദി  
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വാ വാനു  സേ ാചത്താല് ) ശ ി നി ്കു  േഗാപിക െട കരാംബുജ ളിേല  
ചാടിയവനുമായ അ െയ ǌാ   തി െകാ . 

‘ഭൂേയാഽപി കിംനു കൃണുമഃ, ണതാര്ത്തിഹാരീ 

േഗാവിന്ദ ഏവ പരിപാലയതാത് സുതം നഃ 

ഇതയ്ാദി മാതരപിതൃ- മുൈഖസ്തദാനീം 

സ ാര്ത്ഥിതസ്തവ്ദവനായ വിേഭാ ! തവ്േമവ ..|| 9 || 

വീ ം നമ്മ   എ െച ം, ആ ിതന്മാരുെട സ ട െളെയ ാം നശി ി  ീ 
േഗാവിന്ദ ത  ന െട കുമാരെന കാ രക്ഷിക്കെട്ട; എ  തുട ി അേ  ഭഗവ   ! 
ആ സമയത്ത് മാതാവ്, പിതാവ് മുതലായ എ ാവരാ ം അ യുെട 
സംരക്ഷണത്തി ായി അ തെ  വഴിേപാെല ാ ര്ത്ഥിക്കെ .  

വാതാത്മകം ദനുജേമവമയി ! ധൂനവ് ന്   

വാേതാദ്ഭവാന്  മമ ഗദാന്  കിമു േനാ ധുേനാഷി ? 

കിം വാ കേരാമി ? പുനരപയ്നിലാലേയശ ! 

നിേശ്ശഷേരാഗശമനം മുഹുരര്ത്ഥേയ തവ്ാം.  || 10 || 

അ േയാ വാതാലേയശ ! വാതസവ്രുപനായ അസുരെന ഇ കാരം നി ഹി  
നിന്തിരുവടി വാതേദാഷത്താ ണ്ടായ എെന്റ േരാഗ െള നശി ിക്കതിരി തു 
എ െകാണ്ടാണ് ! അഥവാ എ തെ  െച െട്ട ! േരാഗത്തിെന്റ നിേ ഷമായ 
ശാന്തിെയ വീ ം ഭവാേനാട് അര്ത്ഥി െകാ .  

തൃണാവര്ത്തേമാക്ഷവര്ണ്ണനം എന്ന നാ ത്തിമൂന്നാം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  446. 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 
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Dasaka 44 - നാമകരണവര്ണ്ണനം  
 

ഗൂഢം വസുേദവഗിരാ 

കര് ം േത നി ിയയസയ് സംസ്കാരാന്  

ഹൃദ്ഗതേഹാരാതേതവ്ാ 

ഗര്ഗ്ഗമുനിസ്തവ്ദ് ഗൃഹം വിേഭാ ! ഗതവാന്   | 1 || 

േഹ ഭഗവ  ! വസുേദവെന്റ വാ കളാല്  നി  ിയനായ അ യുെട 
നാമകരണാദിസംസ്കാര ിയകെള ആരുമറിയാെത െച തി ായി മനഃ 
പാഠമായിരി  േജയ്ാതിഷതതവ് േളാ കൂടിയ ഗര് മഹര്ഷി അ യുെട 
വാസസ്ഥലേത്തക്ക് എത്തിേ ര് .  

നേന്ദാഽഥ നന്ദിതാത്മാ 

വൃന്ദിഷ്ടം മാനയന്നമും യമിനാം 

മന്ദസ്മിതാര് മുേച 

തവ്ത്സംസ്കാരാന്  വിധാതുമു കധീഃ  || 2 || 

അനന്തരം സ ഷ്ട ദയനായ നന്ദേഗാപ  ന്  താപസന്മാരി ല്  വരി നായ 
ഇേദ്ദഹെത്ത ബ മാനി ്  അ യുെട നാമകരണാദിസംസ്കാര ിയകെള 
നിര് ഹി തി  ഔല്സുകയ്േത്താ കൂടിയവനായി മന്ദസ്മിതം തൂകിെകാണ്ട് 
അരുളിെച . 

'യദുവംശാചാരയ്തവ്ാത് 

സുനിഭൃതമിദമാരയ് ! കാരയ്മിതി കഥയന്   

ഗര്േഗ്ഗാ നിര്ഗ്ഗതപുലകഃ 

ചേ  തവ സാ ജസയ് നാമാനി ... || 3 || 
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’എനിക്ക് യദുവംശത്തിെല ആചാര് െന  സ്ഥാനമു തുെകാണ്ട്, േഹ പൂജയ്നായ 
നന്ദ! ഇത് വളെര രഹസയ്മായി െച െ േടണ്ടതാണ് " എ ് അറിയി ് ഭഗവാ   
ഗര്    പുളകം െകാണ്ടവനായി േജയ് േനാ ംകൂടി അ ് നാമകരണംെച .  

‘കഥമസയ് നാമ കുര്േ  

സഹ നാേമ്നാ ഹയ്നന്തനാേമ്നാ വാ’ 

ഇതി നൂനം ഗര്ഗ്ഗമുനിശ്ചേ  

തവ നാമ നാമ രഹസി വിേഭാ ! || 4 || 

ആയിരം നാമ വനായ അഥവാ, സംഖയ്യി ാെത േപരുകേളാ കൂടിയ ഈ 
ബാല  എ ിെനയാണ് േപര്  ക ിേക്കണ്ടത് എ  ശ ി ിട്ടായിരിക്കാം 
ഗര് മഹര്ഷി ഭഗവ   ! നിന്തിരുവടിക്ക് ഢമായി നാമകരണംെച ത് എ തി ല്  
സംശയമി .  

കൃഷിധാതുണകാരാഭയ്ാം 

സത്താനന്ദാത്മതാം കിലാഭിലപത് 

ജഗദഘകര്ഷിതവ്ം വാ 

കഥയദൃഷ്ടിഃ കൃഷ്ണനാമ േത വയ്തേനാത് . ||  5 || 

മഹര്ഷിേ    കൃഷി, ധാതു, ണകാരം എ ിവയാല്  സ ം, ആനന്ദവും 
കൂടിേ ര്  (സദാനന്ദ) സവ്രുപേത്താെടയിരി ക എ  അവസ്ഥെയ 
നിര്േദ്ദശി േതാ, അഥവാ ജഗത്തിെന്റ പാപ െള നശി ി ക എ  അവസ്ഥെയ 
സൂചി ി േതാ ആയ കൃഷ്ണ   എ  േപര്  അ  നല്കിേപാ ം 

അനയ്ാംശ്ച നാമേഭദാന്  

വയ്ാകുര് , ന്ന േജ ച രാമാദീന്  , 

അതിമാനുഷാനുഭാവം 
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നയ്ഗദത്തവ്ാമ കാശയന്  പിേ   ..  || 6 || 

േവെറ പലവിധത്തി  നാമ െളയും േജയ് നി ല്  "രാമ   " മുതലായ േപരുകേളയും 
നിര്വചി ിട്ട് പിതാവിേനാടായി, നിന്തിരുവടിെയ െവളിെ ത്താെത, 
മനുഷയ്സാധാരണമ ാത്ത ഭാവമു വനാെണ മാ ം അരുളിെ .  

‘സ്നിഹയ്തി യസ്തവ പുേ , 

മുഹയ്തി സ ന മായിൈകഃ പുനഃേശാൈകഃ, 

ഹയ്തി യസ്സ തു നേശയ്ത് 

ഇതയ്വദേത്ത മഹത്തവ്മൃഷിവരയ്ഃ    .. || 7 || 

യാവെനാരുവ   അ യുെട കുമാരനില്  േ ഹമു വനായിരി േവാ അവ   
പി ീട് മായിക ളായ ദുഃഖ ളാല്  േമാഹി ത ; യാെതാരുവ   
േ ാഹി േവാ അവനാവെട്ട നശി കയും െച . എ ി കാരം അ യുെട 
മഹിമെയ പ ി ഋഷിേ നായ ഗര്    പറ .  

‘േജഷയ്തി ബഹുതരൈദതയ്ാന്  , 

േനഷയ്തി നിജബ േലാകമമലപദം 

േ ാഷയ്സി സുവിമലകീര്ത്തി- 

രേസയ്’ തി ഭവദവ്ിഭുതിം ഋഷിരുേച .. || 8 || 

"അസംഖയ്ം അസുരന്മാെര ജയി ം, സവ്ന്തം ബ ജന െള പരിപാവനമായ 
പരമപദത്തിേല  നയി ം, ഇവെന്റ ശുഭകീര്ത്തി േക ക്കെ കയും െച ം എ ് 
അ യുെട മഹതവ്െത്ത മഹര്ഷിവര് ന്  പറ റിയി .  

അമുൈനവ സര് ദുര്ഗ്ഗം 

തരിതാസ്ഥ, കൃതാസ്ഥമ  തിഷ്ഠധവ്ം 
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ഹരിേരവതയ്നഭിലപന്  - 

ഇതയ്ാദി തവ്ാം അവര്ണ്ണയത് സ മുനിഃ   || 9 || 

‘ഇവെനെകാ തെ  സകലസ ട േളയും നി   തരണംെച ം; ഇവെന്റ 
വിഷയത്തില്  ആസ്ഥേയാെട വര്ത്തി ി  ;" ഇതു സാക്ഷാല്  ീനാരയണ തെ  
യാണ് എ ് തുറ പറയാെത ആ മുനീശവ്ര   നിന്തിരുവടിെയ ഈവിധത്തിെല ാം 
വ ര്ണ്ണി .  

ഗര്േഗ്ഗഽഥ നിര്ഗ്ഗേതഽസ്മി ന്  

നന്ദിതനന്ദാരി നന്ദയ്മാനസ്തവ്ം 

മദ്ഗദമുദ്ഗതകരുേണാ 

നിര്ഗ്ഗമയ ീമരുത്പുരാധീശ !  .. || 10 || 

ഗുരുവാ ര ാ ! അതില്പിെ  ഈ ഗര് മഹര്ഷി മട ിേ ായേശഷം 
സ ഷ്ടന്മാരായ നന്ദ   തുട ിയ േഗാപന്മാരാ ല്  അഭിനന്ദിക്കെ ട്ടവനായ 
നിന്തിരുവടി ഉ   കനിവാര്  എെന്റ േരാഗെത്ത ഉ ലം െചേ ണേമ.  

നാമകരണവര്ണ്ണനം എന്ന നാ ത്തിനാലം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകഃ 456 
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Dasakam 45 - ബാലലീലാവര്ണ്ണനം  
 

അയി സബല ! മുരാേര ! പാണിജാനു ചാൈരഃ 

കിമപി ഭവനഭാഗാന്  ഭൂഷയന്തൗ ഭവന്തൗ 

ചലിത - ചരണകഞ്ജൗ മ മഞ്ജീരശിഞ്ജ- 

വണകുതുകഭാജൗ േചരതുശ്ചാരു േവഗാത്  || 1 || 

ബലരാമസേമതനായ േഹ മുരരിേപാ ! ഭവാന്മരിരുവരും ക ം മു ം കത്തി 
സ രി െകാണ്ട് വീട്ടിെന്റ ഓേരാ ഭാഗ േളയും അനിര് ചനീയമാംവണ്ണം 
അല രി വരും ചലിക്കെ ട്ട പാദപ ജ േളാ കൂടിയവരും മേനാഹര ളായ 
തളക െട ശ ം േക തി ല്  കൗതുകേത്താ കൂടിയവരുമായിട്ട് േവഗത്തി ല്  
മേനാഹരമാംവിധം സ രി .  

മൃദുമൃദു വിഹസന്തൗ ഉന്മിഷദ്ദന്തവന്തൗ 

വദനപ്തിതേകശൗ ദൃശയ്പാദബ്ജേദശൗ 

ഭുജഗലിതകരാന്തവയ്ാലഗത് കങ്കണാങ്കൗ 

മതിമഹരതമുൈച്ചഃ പശയ്താം വിശവ്നൃണാം.  || 2 || 

മന്ദം മന്ദം മന്ദഹസി വരും ആ സമയം കാശി  ദന്ത േളാ കൂടിയവരും 
മുഖ  തൂ ിക്കിട  ക നിരകേളാ കൂടിയവരും മു കുത്തി നട േ ാള്  ഷ്ടമായി 
കാണെ  സുന്ദര ളായ ഉ ാ കേളാ കൂടിയവരും ക ില്നി യ  
ൈക ടത്തില്  ത ിനി ്കു  വളകെളെക്കാണ്ടടയാളെ ത്തെ ട്ടവരുമായ 
നി ളിരുവരും കാണികളായ സകലജന േടയും മന ിെന ഏ വും കവര് .  

അനുസരതി ജനൗേഘ കൗതുകവയ്ാകുലാേക്ഷ  

കിമപി കൃതനിനാദം വയ്ാഹസന്തൗ വന്തൗ 
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വലിത വദനപദ്മം പൃഷ്ഠേതാ ദത്തദൃഷ്ടീ 

കിമിവ ന വിദധാേഥ കൗതുകം വാസുേദവ ! || 3 || 

അ േയാ വസുേദവസൂേനാ! േഗാകുലവാസികളായ ജന   കൗതുകത്താക്  
പര് ാകുല ളായ ക കേളാ കൂടിയവരായി ചിലതു ശ ി െകാണ്ട്  പി ില്വരു  
അവസരത്തില്  പു ിരി െകാണ്ട് (മു കുത്തി) ഓ വരായിട്ട് പിന്തിരിക്കെ ട്ട 
മുഖകമലേത്താ കൂടിയവരും പി ിേലക്ക് േനാ വരുമായി ഏേതതു കൗതുകെത്ത 
െച ി  ! 

തഗതിഷു പതന്തൗ ഉത്ഥിതൗ ലിപ്തപങ്കൗ 

ദിവി മുനിഭിരപൈങ്കഃ സസ്മിതം വന്ദയ്മാനൗ 

തമഥ ജനനീഭയ്ാം  സാനുകമ്പം ഗൃഹീതൗ 

മുഹുരപി പരിരബ്ധൗ ാഗ വാം ചുംബിതൗ ച ||  4 || 

നി   ര േപരും ഓ സമയം വീഴുകയും ചളിപുരണ്ട േദഹേത്താ കൂടി 
എഴുേ ്കുകയും ആകാശത്തില്  അകന്മഷന്മാരായ മുനിവര് ന്മാരാ ല്  
മന്ദഹാസേത്താെട വന്ദിക്കെ കയും പി ീട് േവഗത്തി ല്  അമ്മമാരാ ല്  അലിേവാെട 
എ ക്കെ ട്ട് വീ ം വീ ം ആലിംഗിതരായ അക്ഷണംതെ  ചുംബിക്കെ കയും 
െച .  

തകുചഭരമേങ്ക ധാരയന്തി ഭവന്തം 

തരളമതി യേശാദാ സ്തനയ്ദാ ധനയ്ധനയ്ാ 

കപടപശുപ ! മേദ്ധയ് മുഗ്ദവ്ാഹാസാ രം േത 

ദശനമുകുലഹൃദയ്ം വീക്ഷയ് വയ് ര്ം ജഹര്ഷ.   ||  5 || 

വാത്സലയ്ാതിശയത്താല്  ച ലമായ മനേ ാ ം ചുരെ ാഴുകിയ 
േപാര്മുലകേളാ ംകൂടി നിന്തിരുവടിെയ മടിയിലിരുത്തി മുല ാേലകിയ യേശാദ 
മഹാഭാഗയ്വതിതെ ! അ േയാ! കപടേവഷമാര്  േഗാപബാല! 
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മുലകുടി തി ിടയില്  മൃദുമന്ദഹാസേത്താ കൂടിയ ദന്തകുകുള ളാ ല്  മേനാരമയ്മായ 
അ യുെട ഓമ ഖം േനാക്കി േനാക്കി അവ   അതയ്ധികം ആനന്ദി .  

തദനു ചരണചാരീ ദാരൈകഃസാകമാരാത് 

നിലയതതിഷു േഖലന്  ബാലചാപലയ്ശാലീ 

ഭവന ശുക വിലാളന്  വത്സകാംശ്ചാനുധാവന്  

കഥമപി കൃതഹാൈസഃ േഗാപൈകര്വാരിേതാഽഭൂഃ || 6 || 

അതി േശഷം, കാല്െകാണ്ട് നട തുട ിയ നിന്തിരുവടി മ  ബാലന്മാേരാ ംകൂടി 
ബാലചാപലയ്േത്താ കൂടിയവനായി സമീപ  േഗാപ ഹ ളില്  
കളി െകാണ്ടിരി േ ാ   വീട്ടി ല്  വളര്  ൈപ ിളി, പൂ  എ ിവേയയും 
കാലിക്കിടാ േളയും പി തുടര്േണ്ണാടിെ േ ാ   പു ിരിെക്കാ വരായ 
പശുപന്മാരാല്  പണിെ ട്ട് ത ക്കെ ട്ടവനായി ഭവി വേ ാ 

ഹലധരസഹിതസ്തവ്ം യ  യേ ാപയാതഃ 

വിവശ പതിത േന ഃ ത ഃ തൈ വഃ േഗാപയ്ഃ 

വിഗലിതഗൃഹകൃതയ്ഃ വി താപതയ്ഭൃതയ്ാഃ 

മുരഹര! മുഹുരതയ്ന്താകുലാ നിതയ്മാസന്  ||  7 || 

അ േയാ മുരാേര! ബലരാമെണാെടാ ി ് നിന്തിരുവടി നിന്തിരുവടി എവിെടവിെട 
െച േവാ അവിട ളിെല ാം േഗാപ ീക   വശംെകട്ട് ഇടറിയ ഷ്ടികേളാ ം 
വീ െച െ ട്ട വീ പണികേളാ കൂടിയവരും കിടാ േളയും ഭൃതയ്ജന േളയും 
മറ വരുമായി ഭവി .  നാ േതാ ം ഏ വും പരവശമാരുമായിത്തീര് .  

തിനവ നവനീതം േഗാപികാദത്തമിച്ഛ ന്  

കലപദമുപഗായന്  േകാമലം കവ്ാപി നൃതയ് ന്  

സദതയുവതി േലാൈകഃ അര്പ്പിതം സര്പ്പിരശ്ന ന്   
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കയ്ചന നവവിപകവ്ം ദുഗ്ദ്ധമപയ്ാപിബസ്തവ്ം.  ||  8 || 

നിന്തിരുവടി േഗാപിമാരാല്  ന െ  പുതുെവണ്ണെയ ആ ഹി  
അ ഷ്ടമ ര ളായ പദാവലികളില്  പാ കയും ചിലേ ാ   മേനാഹരമായി നൃത്തം 
െവ െകാണ്ട് ദയാര് ദയകളായ പശുപകനയ്കമാരാ ല്  നല്കെ ട്ട െന ് 
ഭുജി കയും ചിലസമയം പുതുതായി കാ ി ക്കിയ പാല്കൂടി കുടി കയും െച ിേ . 

‘മമ ഖലു ബലിേഗേഹ യാചനം ജാതമാസ്താം 

ഇഹ പുരനബലാനാമ േതാ ൈനവ കുര്േ ’ 

ഇതി വിഹിതമതിഃ കിം േദവ ! സന്തയ്ജയ് യാച്ǌാം  

ദധിഘയ്തമഹരസ്തവ്ം ചാരുണാ േചാരേണന .. || 9 || 

"എനി  മഹാബലിയുെട മന്ദിരത്തില്  യാചിേക്കണ്ടിവ ; അത ിെനയിരിക്കെട്ട, 
എ ാല്  ഇവിെട വീ ം െപ െട മു ി ല്  അത് ഒരിക്ക ംതെ  െച കയി " 
േഹ ഭഗവ   ! അ ് ഇ കാരം വിചാരി ിട്ടായിരി േമാ യാചനകൃതയ്ം ഉേപക്ഷി ിട്ട് 
ചാരുതമായ ചൗര് കര്മ്മംെകാണ്ട് ൈതരും െന ം കവര് തു. 

തവ ദധിഘൃതേമാേഷ േഘാഷേയാഷാജനാനാ 

മഭജത ഹൃദി േരാേഷാ നാവകാശം ന േശാകഃ 

ഹൃദയമപി മുഷിതവ്ാ ഹര്ഷസിന്ധൗ നയ്ധാസ്തവ്ം 

സ മമ ശമയ േരാഗാന്  വാതേഗഹാധിനാഥ   || 10 || 

അ ് ൈതര് െന ് മുതലായവ േമാഷ്ടി തിനാ ല്  േഗാപവാടത്തി  തരുണിക െട 
ദയ ളില്  േകാപത്തി ് സ്ഥാനം ഒ ം ഉണ്ടായിരു ി ; വയ്സനവും ഉണ്ടായി .  

നിന്തിരുവടി അവരുെട ദയ െളകൂടി കവര് ് സേന്താഷസാഗരത്തി ല്  
മഗ്നമാക്കിെ വേ ാ.  അ േയാ ഗുരുവാ ര ാ ! അ ിെനയു  നിന്തിരുവടി 
എെന്റ േരാഗത്തി ് ശാന്തിേചര്ക്കണേമ. 
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ശാഖാേ ഥ വിധും വിേലാകയ് ഫലമിതയ്ംബാഞ്ച താതം മുഹുഃ 

സ ാര്ത്ഥയ്ാഥ തദാ തദീയ വചസാ േ ാത്ക്ഷിപ്ത ബാഹൗ തവ്യി 

ചി ം േദവ ശശീ സ േത കരമഗാത് കിം മേഹ സംപതഃ 

േജയ്ാതിര്മ്മണ്ഡലപൂരിതഖിലവപുഃ ാഗാ വിരാ പതാം.   || 11 || 

അനന്തരെമാരുനാ   മരെക്കാ ി മീെത ച ബിംബെത്തകണ്ടിട്ട് പഴമാെണ ് 
കരുതി അമ്മേയാ ം അ േനാ ം വീ ം വീ ം അേപക്ഷി ിട്ട് അനന്തരം ആ ച   
അ യുെട തൃക്ക ില്  വ േചര് . ǌ െള പറെയെട്ട, നിന്തിരുവടി 
താെഴവ േചര്  േജയ്ാതി ര്മ്മണ്ഡലത്തിെന്റ ഭാ സരത്താ ല്  ശരീരം മുഴുവ   
നിറയെ ട്ട േതജേ ാ കൂടിയവനായി വിരാട് സവ്രുപെത്ത ാപി . 

കിം കിം ബേതദമിതി സം മ ഭാജേമനം 

ഹ്മാര്ണ്ണേവ ക്ഷണമമും പരിമജ്ജയ് താതം 

മായാം പുനസ്തനയേമാഹമയീം വിതനവ്ന്  

ആനന്ദചിന്മയ ജഗന്മയ പാഹി േരാഗാത്   .. || 12 || 

ആ ര് ം ഇെതന്ത്? എന്ത്? എ ി െന പരി മി  ഈ പിതാവിെന 
സവ് സമയേത്ത  ഹ്മാനന്ദമാകു  സമു ത്തില്  മു ിത്താ ി വീ ം 
പു വാത്സലയ്മായിയായ മായെയ േയാഗി . ജഗത്സവ്രുപ! ചിദാനന്ദാത്മക! 
അ കാരമു  നിന്തിരുവടി േരാഗത്തില്നി  എ  രക്ഷിേക്കണെമ. 

ബാലലീലവര്ണ്ണനം എന്ന നാ ത്തഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 468 

വൃത്തം 1 മുതല്  10 കൂടി മാലിനീ.  11-ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 12 വസന്തതിലകം. 
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Dasakam 46 - കൃഷ്ണണെന്റ വായില്  യേശാദ േലാകം മുഴുവന്  കണ്ട കഥ. 
 

അയി േദവ ! പുര കില തവ്യി 

സവ്യമുത്താനശേയ സ്തനന്ധേയ 

പരിജൃംഭണേതാ വയ്പാവൃേത 

വദേന വിശവ്മചഷ്ട വ വീ  || 1 || 

അ േയാ കാശസവ്രുപി  ! പണ്ട് (ൈശശവകാലത്തില് ) സവ്യം േജയ്ാതിരുപനായ 
നിന്തിരുവടി മുല ാല്  കുടി ് മലര്  കിട  അവസരത്തി ല്  േകാ വായി േ ാ   
വായ് തുറ  സമയം യേശാദ േലാകം മുഴുവ   ദര്ശി വെ . 

പുനരപയ്ഥ ബാലൈകഃസമം 

തവ്യി ലീലാനിരേത ജഗത്പേത ! 

ഫലസഞ്ചയ-വഞ്ചന- ധാ 

തവ മൃദ്േഭാജനമുചുരര്ഭകാഃ || 2 || 

പി ീട്, കുെറക്കാലത്തിനുേശഷം ജഗദീശാ! നിന്തിരുവടി േഗാപബാലന്മാെരാ ി ് 
കളി െകാണ്ടിരി േ ാ   പഴ െള ാം കെട്ട െവ  ഈ ഷയ്തയാ ല്  ആ 
ബാലന്മാര്  അ ് മ തി െവ ് അമ്മേയാ  ഏഷണികൂട്ടി.  

അയി! േത ളയാവധൗ വിേഭാ 

ക്ഷിതി േതായാദി സമസ്തഭക്ഷിണഃ 

മൃദുപാശനേതാ രുജാ ഭേവത് 

ഇതി ഭീതാ ജനനീ ചൂേകാപ സാ   .. || 3 || 
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അ േയാ സര്വശ നായുേ ാേവ ! ളയത്തിെന്റ ആരംഭകാലത്തില്  ഭൂമി സമു ം 
എ ി െന കാണെ  സര് വ ക്കേളയും ഭക്ഷി വനായ അ ക്ക് അ ം 
മ  തി തുെകാണ്ട് സുഖേകട് ബാധിേ േമാ എ ് ഭയ  ആ മാതാവ് 
േകാപി യായി 

അയി ദുര് ിനയാത്മക ! തവ്യാ 

കിമു മൃത്സാ ബത ! വത്സ ! ഭക്ഷിത 

ഇതി മാതൃഗിരം ചിരം വിേഭാ 

വിതഥാം തവ്ം തിജജ്ഞിേഷ ഹസന്  .. || 4 || 

‘അേ  ദുര് ിനീതനായ ഉണ്ണി ! കഷ്ടം ! നി ാല്  മ  തി െ േവാ’ അ േയാ 
ഭഗവ   ! ഇ കാരമു  അമ്മയുെട വച  നിന്തിരുവടി പു ിരിതൂകിെക്കാണ്ട് വളെര 
േനരേത്തക്ക് വാ വമെ  ഉറ ി  പറ .  

‘അയി! േത സകൈലര് ിശ്ചിേത 

വിമതിേശ്ച, ദവ്ദനം വിദരയ്താം’ 

ഇതി മാതയ്വിഭസ്തിേതാ മുഖം 

വികസത്പദ്മനിഭം വയ്ദാരയഃ . || 5 || 

വത്സ ! എ ാവരും തീര് െ ത്തിയിരിെക്ക നീണക്ക് സമ്മതി ാ   വിഷമുമുെണ്ട ി ല്  
വായ് തുറ കാ ! എ ് അമ്മയാല്  ക  പറയെ ട്ട അ ് വിടര് വരു  
വളെര േനരേത്തക്ക് വാ വമെ ് ഉറ ി  പറ .  

അപി മൃ വദര്ശേനാ കാം 

ജനനീം താം ബഹു തര്പ്പയന്നിവ 

പൃഥിവീം നിഖിലാം ന േകവലം 
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ഭുവനാനയ്പയ്ഖിലാനയ്ദീദയ്ശഃ    || 6 || 

േലശം മെണ്ണ ി ം കാണെ ടണം എ ് താ ര് േത്താ കൂടിയ ആ മാതാവിെന 
േവ േവാളം തൃപ്തിെ ത്തവേനാ എ  േതാ മാറ് നിന്തിരുവടി േകവലമായ ഈ ഭൂമി 
മുഴുവ   മാ മ  സകല േലാക േളയും കാണി െകാ .  

കുഹചിദവ്നമംബുധിഃ കവ്ചിത് 

കവ്ചിദ ം കുഹചി സാതലം 

മനുജാ ദനുജാഃ കവ്ചിത് സുരാഃ; 

ദദൃേശ കിം ന തദാ തവ്ദാനേന   || 7 || 

ആ സമയം അ യുെട വായി ില്  എ തെ  കാണെ ട്ടി ! ഒരിടത്ത് 
വ കാട്! േവെറാടിത്ത് മഹാസമു ം; മെ ാരിടത്ത് ആകാശം; േവെറാരിടത്ത് 
പാതാളം; മനുഷയ്ന്മാര്  ; അസുരന്മാര്  ഒരു ദിക്കില്  േദവക  ; (എ ി െന 
പ േത്തയും അതിെല സകല ചരാചര േളയും അവ   ദര്ശി  ). 

കലശാംബുധിശായിനം പുനഃ 

പരൈവകുണ്ഠപദാധിവാസിനം 

സവ്പുരശ്ച നിജാര്ഭകാത്മകം 

കതിധാ തവ്ാം ന ദദര്ശ സാ മുേഖ  || 8 || 

ആ മാതാവ് അ യുെട തിരുമുഖത്തില്  നിന്തിരുവടിെയ പാല്ക്കടലി ല്  
പ ിെകാ വനായി ം പിെ  അതല്കൃഷ്ടമായ ൈവകുണ്ഠേലാകത്തി ല്  
അധിവസി വനായി ം തെന്റ പുേരാഭാഗത്ത് സവ്ന്തം പു െന്റ രൂപത്തി ം 
ഇ ിെന ഏെത ാം കാരത്തില്  ദര്ശി ി .  

വികസദ് ഭുവേന മുേഖാദേര 

നനു ഭൂേയാഽപി തഥാവിധാനനഃ 
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അനയാ ടമീക്ഷിേതാ ഭവാന്  

അനവസ്ഥാം ജഗതാം ബതാതേനാത്  || 9 || 

കാശി െകാണ്ടിരി  ഭുവന യ േളാ ം വദനാന്തഭാഗത്ത് വീ ം 
അതുേപാെലയു  തിരുമുഖേത്താ കൂടിയവനായി തെ  ഇവളാല്  ഷ്ടമായി 
കാണെ ട്ട നിന്തിരുവടി േലാകത്തിെന്റ അവസാനമി ാ െയ വിശദമാക്കിെച . 

ധൃതതത്തവ്ധിയം തദാ ക്ഷണം 

ജനനീം താം ണേയന േമാഹയന്  

’സ്തനമംബ! ദിേശത പാസജന്  

ഭഗവന്നദുഭുതബാല ! പാഹി മാം.  || 10 || 

അ േയാ അ ഭുതബാലസവ്രുപ! സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകര്ത്താെവ! അേ ാ   
അ സമേത്തക്ക് പരമാര്ത്ഥതവ്േബാധേത്താ കൂടിയ ആ മാതാവിെന 

പു വാത്സലത്താല്  േമാഹി ി ിട്ട് ‘അേമ്മ! അമ്മി തരു  എ  െകാ ി 
പറ െകാ  മടിയില്  കയറി ടിയ നിന്തിരുവടി എെ  രക്ഷി രുളിയാ ം. 

വിശവ്രൂപ ദര്ശനവര്ണ്ണനം എന്ന നാ ത്താറാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 478. 
വൃത്തം.  വിേയാഗിനീ. 
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Dasakam 47 - ഉലൂഖലബന്ധനം 
 

ഏകദാ ദധിവിമാഥകാരിണീം 

മാതരം അമുപേസദിവാന്  ഭവാന്  

സ്തനയ്േലാലുപതയാ നിവാരയന്  

അങ്കേമതയ് പപിവാന്  പേയാധരൗ  || 1 ||  

ഒരിക്കല്  നിന്തിരുവടി തയി ര്  കട െകാണ്ടിരു  അമ്മയുെട അ  െച ിട്ട് 
മുല ാ ല്  കുടി ാനു  ആ ഹം നിമിത്തം ത യി ര്  കല തിെന തട ം െകാണ്ട് 
മടിയില്  കട കൂടി മുലകുടി ാ   തുട ി.  

അര്ദ്ധപീതകുചകുഡ്മേള തവ്യി 

സ്നിഗ്ദ്ധഹാസമധുരാനനാംബുേജ 

ദുഗ്ദ്ധമീശ ! ദഹേന പരി തം 

ധര് മാശു ജനനീ ജഗാമ േത   || 2 || 

അ േയാ ഭഗവന് ! േ ഹരസേത്താ കൂടിയ മന്ദസ്മിതത്താ ല്  സുന്ദരതരമായ 
മുഖകമലേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി താമരെമാ ക െക്കാത്ത ന    
പകുതികുടി കഴിയുേ ാെഴ ം അ യുെട മാതാവ് തീ ിേല  തിളെ ാഴുകിയ 
പാലിെന ആ ി ഒതു വാ   ബദ്ധെ  െച .  

സാമിപീത  രസഭംഗ  സംഗത 

േ ാധഭാര  പരിഭൂത  േചതസാ 

മന്ഥദണ്ഡമുപഗൃഹയ് പാടിതം 

ഹന്ത േദവ ! ദധിഭാജനം തവ്യാ  .. || 3 || 
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അ േയാ േജയ്ാതിസവ്രുപ ! മുലകുടി മുഴുവനാ തി മു ് ആ രസത്തി  സംഭവി  
ഭംഗെകാ ണ്ടായ േകാപഭാരത്താല്  ആവിഷ്ടചിത്തനായ നിന്തിരുവടിയാ ല്  
കടേകാ ല്  എ ത്ത് ൈതര്ക്കലം ഉടക്കെ വേ ാ. 

ഉച്ചലദ്ധവ്നിതമുച്ചൈകസ്തദാ 

സന്നിശമയ് ജനനീ സമാ താ 

തവ്ദയ്േശാവിസരവദ്ദദര്ശ സാ 

സദയ് ഏവ ദധി വി തം ക്ഷിതൗ .. || 4 || 

അേ ാ   മാതാവായ ആ യേശാദ ഉ ത്തി ല്  ഉയര്  ശ ം േകട്ടിട്ട് ഓടിവ  
സമയം അ യുെട സാ മായ കീര്ത്തി വയ്ാപി  കിട േ ാെല തല്ക്ഷണം 
നിലത്ത് പരെ ാഴുകിക്കിട  ൈതര്മാ ം ക .  

േവദമാര്ഗ്ഗപരിമാര്ഗ്ഗിതം രുഷാ 

തവ്ാമവീക്ഷയ് പരിമാര്ഗ്ഗയന്തയ്സൗ 

സന്ദദര്ശ സുകൃതിന ലൂഖേല 

ദീയമാനനവനീതേമാതേവ...  || 5 || 

പുണയ്വതിയായ ഇവ   േവദമാര് ളിലൂെട അേനവ്ഷിക്കെ ട്ടവനായ അ െയ 
കാണാ  കയാല്  േകാപേത്താെട തിര േകാണ്ടിരു  സമയം ഉരലിേന്മല്  പൂ ് 
െവണ്ണ െകാ െകാണ്ടിരി വനായി നിന്തിരുവടിെയ ക .  

തവ്ാം ഗൃഹയ് ബത ! ഭീതിഭാവനാ - 

ഭാസുരനന - സേരാജമാശു സാ 

േരാഷരുഷിതമുഖി സഖീപുേരാ 

ബന്ധനായ രശനാമുപാദേദ.      || 6 || 
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േകാപരസം വയ്ാപി ിരു  മുഖേത്താ കൂടിയ അവ   ഭയത്തിെന്റ നാടയ്ം നിമിത്തം 
േതയ്കം േശാഭേയാ കൂടിയ മുഖപ ജെത്ത വഹി  അ െയ േവഗത്തില്  

കട പിടി ് സഖിക െട മു ില്െവ ് െകട്ടിയി തി ായി കയെറ . 

ബ മിച്ഛതി യേമവ സജ്ജന - 

സ്തം ഭവന്തമയി ! ബ മിച്ഛതി 

സാ നിയുജയ് രശനാഗുണാന്  ബഹൂന്  

ദവ്യ്ംഗുേലാനമഖിലം കിൈലക്ഷത.   || 7 || 

അ േയാ ഭഗവ   ! സജ്ജനം യാെതാരുവെന ബ വായി (ലഭിേക്കണെമ ്) 
ആ ഹി േവാ അ കാരമു  നിന്തിരുവടിെയ അവ   ബന്ധി ാ   
ആ ഹി െകാണ്ട് അേനകം ചര കെള െകട്ടിയി ം അെത ാം ര വിര ്ക് നീളം 
േപാരാത്തതായി ക വെ . 

വിസ്മിേതാത്സ്മിത സഖീജേനക്ഷിതാം 

സവ്ിന്നസന്ന  വപുഷം നിരീക്ഷയ് താം 

നിതയ്മു വപുരപയ്േഹാ ഹേര ! 

ബന്ധേമവ കൃപയാനവ്മനയ്ഥാഃ   .. || 8 || 

സംസാരദുഃഖനാശകനായ േഹ ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടി ആ ര് ഭരിതരായി 
പു ിരിെക്കാ  സഖീജന ളാല്  വീക്ഷീക്കെ ട്ട വിയര്  തളര്   
േദഹേത്താ കൂടിയ ആ അമ്മെയ േനാക്കിയിട്ട് ഒരിക്ക ം ബന്ധമി ാത്ത 
ശരീരേത്താ കൂടിയവനായിരു ി ം ബന്ധനെത്തത  സമ്മതി വേ ാ. 

‘സ്ഥീയതാം ചിരമുലൂഖേല ഖേലതി 

ആഗതാ ഭവനേമവ സാ യദാ, 

ാഗുലൂഖലബിലാന്തേര തദാ 
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സര്പ്പിരര്തമദന്നവാസ്ഥിഥാഃ  || 9 || 

‘അേ  ദുഃസവ്ഭാവി ! ഉരലില്തെ  വളെര േനരാം ഇരി ക,’ എ  പറ  അവ   
വീട്ടി ിേല  കട െച  ഉടെന അ ് മു ് ഉരല് ഴി ി ല്  ഒളി െവ ിരു  
െവണ്ണയും തി ംെകാണ്ട് അവിെട സുഖമായി കൂടി. 

യദയ്പാശസുഗേമാ വിേഭാ ! ഭവാന്  , 

സംയതഃ കിമു സപാശയാഽനയാ’ 

ഏവമാദി ദിവിൈജരഭി േതാ 

വാതനാഥ ! പരിപാഹി മാം ഗദാത് .. || 10 || 

േഹ സര് ശ ! നിന്തിരുവടി (സംസാര) പാശമി ാത്തവരാല്  ഏ ത്തി ല്  
ാപിക്കെ ടാവുനാെണ ില്  പാശേത്താ കൂടിയ ഇവളാ ല്  എ ിെന ബന്ധിക്കെ ? 

എ ി ിെന തുട ി േദവന്മാരാല്  തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി അ േയാ ഗുരുവാ ര ’ 
എെ  േരാഗത്തീ നി  രക്ഷിേക്കണേമ.  

ഉലൂഖലബന്ധവര്ണ്ണനം എന്ന നാ ത്തിഏഴാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 488 
വൃത്തം രേഥാദ്ധതാ. 
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Dasakam 48 - നളകൂബര ീവന്മാരുെട ശാപെമാക്ഷം.  
 

മുദാ സുരൗൈഘസ്തവ്മുദാരസമ്മൈദഃ 

ഉദീരയ് ’ദാേമാദര’ ഇതയ്ഭി തഃ 

മൃദുദരഃൈസവ്രമൂലുഖേല ലഗന്  

അദൂരേതാ ദവ്ൗ കകുഭാവുൈദക്ഷഥാഃ  || 1 || 

സ ഷ്ടചിത്തരായ സുരസംഘ ളാല്  ദാേമാദരന്  എ രി ് വര്ദ്ധി ് 
സേന്താഷേത്താെട തിക്കെ ട്ട സുകുമാരമായ ഉദരേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
സുഖമായി ഉരലില്  ബന്ധിക്കെ ട്ടവനായി സ്ഥിതിെച േ ാ   അധികം 
അകെലയ ാെത ര  അറ ില്  മര െള ഉയര് ക .  

കുേബരസൂനുര്നളകുബാരാഭിധഃ  

പേരാ മണി ീവ ഇതി ഥാം ഗതഃ 

മേഹശ േസവാധിഗത ിേയാന്മദൗ 

ചിരം കില തവ്ദവ്ിമുഖാവേഖലതാം.    || 2 || 

കുേബരെന്റ പു നായ നളകൂബരെന വനും മണി ീവെന ് സിദ്ധനായ മേ വനും 
ീപരേമശവ്രേസവെകാണ്ട് ലഭി  ഐശവ്ര് ത്താ ല്  ഉന്മത്തന്മാരായി ഭഗവദ് 

വിമുഖന്മാരായി തെ  വളെരക്കാലം പുള  നട .  

സൂരാപഗായാം കില തൗ മേദാത്കടൗ 

സുരാപഗായദ് ബഹുയൗവതാവൃതൗ 

വിവാസസൗ േകളിപരൗ സ നാരേദാ 

ഭവത് പൈദക വേണാ നിൈരക്ഷത .. || 3 || 
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മേദാന്മത്തന്മാരായി മദയ്പാനം െച  പാ പാ  അേനകം യുവതികളാല്  ഴെ ട്ട് 
വ ം ധരിക്കാെത ആകാശഗംഗയില്  ജല ീഡെച വരായ അവെര അ യുെട 
തൃക്കാലടികളില്തെ  ഉറ ി  മനേ ാ കൂടിയ ആ നാരദമഹര്ഷി കാ ാനിടയായി.  

ഭിയാ ിയാേലാകമുപാത്തവാസസം 

പുേരാ നിരീക്ഷയ്ാപി മദാന്ധ േചതസൗ 

ഇമൗ ഭവദ് ഭ പശാന്തിസിദ്ധേയ 

മുനിര്ജ്ജഗൗ ’ശാന്തിമൃേത കുതഃ സുഖം ?’  ||  4 || 

േ യസിക   േപടിേയാെട വ ം ധരി ത് മു ി ല്  കണ്ടി ം അഹ ാരത്താ ല്  
മതിമറ ിരു  ഇവെര ഭഗവല്ഭ ിയും ഉപശമനവും സിദ്ധി തി േവണ്ടി 
നാരദമഹര്ഷി ശപി . മനഃശാന്തിയിെ ി ല്  സുഖെമവിെട ? 

‘യുവാമവാപ്ത കകുഭാത്മതാം ചിരം 

ഹരിം നിരീക്ഷയ്ാഥ പദം സവ്മാ തം ’ 

ഇതീരിതൗ തൗ ഭവദീക്ഷണ യ്ഹാം 

ഗതൗ ജേന്ത കകുഭൗ ബഭൂവതുഃ   ..   ||  5 || 

നി ളിരുവരും വളെരക്കാലം അര് നവൃക്ഷ ളായിത്തീര് ് അനന്തരം 
ീഹരിെയ ദര്ശി ് സവ്ന്തം സ്ഥാനെത്ത ാപി വി    . ഇ കാരം 

പറയെ ട്ടവരായ അവര്  അ െയ ദര്ശി വാ   ആ ഹി വരായി 
അ ാടിയിെലാരിടത്ത് അര് നവൃക്ഷ ളായി വളര് വ .  

അത മി യുഗം തഥാവിധം 

സേമയുഷാ മന്ഥരഗാമിനാ തവ്യാ 

തിരായിേതാലുഖല - േരാധനിര് തൗ 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 48 226

ചിരായ ജീര്ണ്ണൗ പരിപാതിതൗ തരു.  || 6 || 

അ കാരമു  ര  കകുഭവൃക്ഷ െള ഉത്സാഹേത്താെട മന്ദം മന്ദം 
സ ാരി െകാണ്ട് സമീപി  നിന്തിരുവടിയാല്  വില ടി  ഉരലിെന്റ 
തടയല്നിമിത്തം ഇളകി േവര വയും പഴകി ജീര്ണ്ണി വയുമായ ആ വൃക്ഷ    
വീ െ .  

അഭാജി ശാഖിദവ്ിതയം യദാ തവ്യാ 

തൈദവ തദ്ഗര്ഭതലാന്നിേരയുഷാ 

മഹാതവ്ിഷാ യക്ഷയുേഗന തത്ക്ഷണാ 

ദഭാജി േഗാവിന്ദ ഭവാനപി സ്തൈവഃ  .. || 7 || 

യാെതാരു സമയം നിന്തിരുവടിയാല്  ആ ര  മര ം വീ െ േവാ ആ 
സമയ തെ  അവയുെട ഉ ില്നി ് പുറ വ വരൂം കാന്തിമാന്മാരുമായ ര  
യക്ഷന്മാരാ ല്  അക്ഷണംതെ  അേ  ! പശുപാല ! നിന്തിരുവടിയും േ ാ ളാല്  
കീര്ത്തി  ഭജിക്കെ .  

ഇഹാനയ് ഭക്േതാഽപി സേമഷയ്തി മാത് 

ഭവന്ത, േമതൗ ഖലു രു േസവകൗ 

മുനി സാദാദ് ഭവദം ിമാഗതൗ 

ഗതൗ വൃണാനൗ ഖലു ഭ ിമുത്തമാം .. || 8 || 

ഈ േലാകത്തില്  േവെറാരു േദവെന്റ ഭ നാെണ ി ം േമണ നിന്തിരുവടിെയ 
ാപി ം. ീകണ്ഠെന േസവി വരായിരു ി ം ഇവര്  നാരദമുനിയുെട 

അനു ഹംെകാണ്ട് അ യുെട തൃക്കാലടികെള ാപി ് േ മായ ഭ ിെയ വരി  
െകാ തെ  സവ്സ്ഥാനെമത്തിേ ര് .  

തതസ്തരുദ്ദാരദാരുണാരവ- 
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കമ്പി - സമ്പാതിനി േഗാപമണ്ഡേല 

വിലജ്ജിത- തവ്ജ്ജനനീമുേഖക്ഷിണാ 

വയ്േമാക്ഷി നേന്ദന ഭവാന്  വിേമാക്ഷദഃ  || 9 || 

അതില്പിെ  േഗാപന്മാ ര്  മര    മുറി വീഴു  ഭയ രശ ം േകട്ട് 
പരി മി െകാണ്ട് ഓടിവ സമയം ലജ്ജിതയായി നി ്കു  അമ്മയുെട മുഖേത്ത  
േനാ  നന്ദേഗാപനാ ല്  േമാക്ഷദനായ അ ് ബന്ധനത്തില്നി  േമാചിക്കെ .  

‘മഹീരുേഹാര്മധയ്ഗേതാ ബതാര്ഭേകാ 

ഹേരഃ ഭാവാദ ിക്ഷേതാഽധുനാ’ 

ഇതി വാൈണര്ഗ്ഗമിേതാ ഗൃഹം ഭവാ ന്   

മരുത്പുരാധീശവ്ര ! പാഹിമാം ഗദാത് .. ||  10 || 

ആ ര് ം വൃക്ഷ െട ന വി ല്  അകെ ട്ട ബാലക   ഇേ ാ   ീഹരിയുെട 
അനു ഹംെകാ തെ യാണ് മുറിവുകെളാ ം പ ാെത രക്ഷെ ട്ടത്. േഹ 
ഗുരുവാ ര ! ഇ കാരം പറയു  (നന്ദാദികളാല് ) അ ് ഹത്തിേലക്ക് 
കൂട്ടിെക്കാ േപാകെ . അ ിെനയു  നിന്തിരുവടി എെ  േരാഗ ളില്നി  
കാത്തരുേളണെമ.  

നളകൂബരേമാക്ഷവര്ണ്ണനം എന്ന നാ െത്തട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 498 
വൃത്തം: വംശസ്ഥം 
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Dasakam 49 - വൃന്ദാവനഗമനവര്ണ്ണനം 
 

ഭവത് ഭവാവിദുരാ ഹി േഗാപാഃ 

തരു പാതദികമ  േഗാേഷ്ഠ 

അേഹതുമുത്പാതഗണം വിശങ്കയ് 

യാതുമനയ്  മേനാ വിേതനുഃ    || 1 || 

അ യുെട മാഹാത്മയ്െത്ത അറിയാത്തവരായ േഗാപന്മാ ര്  ഈ േഗാകുലത്തി ല്  
കാരണെമാ മി ാെതയു  മരം മുറി വീഴുക മുതലായവെയ 
ദുര് ിമിത്ത ളാെണ  സംശയി ിട്ട് ഏെത ി ം ഒരു ദിക്കിേല  േപാകുവാ തെ  
തീര് െ ത്തി. 

തേ ാപനന്ദാഭിധ-േഗാപവരയ്ഃ 

ജഗൗ ഭവത്േ രണൈയവ നൂനം 

’ഇതഃ തീചയ്ാം വിപിനം മേനാജ്ഞം 

വൃന്ദാവനം നാമ വിരാജതീതി.    || 2 || 

ആ കൂട്ടത്തില്  ഉപനന്ദന്  എ  േപരായ ഒരു േഗാപേ    ‘ഇവിെടനി ് 
പടി ാ ഭാഗത്തായി വൃന്ദാവനം എ  േപേരാ കൂടിയ മേനാഹരമായ ഒരു വനഭൂമി 
േശാഭി ണ്ട്, എ ി ിെന അ യുെട േ രണെകാ തെ  പറ .  

ബൃഹദവ്നം തത് ഖലു നന്ദമുഖയ്ാഃ 

വിധായ ഗൗഷ്ഠീനമഥ ക്ഷേണന 

തവ്ദനവ്ിത-തവ്ജ്ജനനീനിവിഷ്ട- 

ഗരിഷ്ഠ യാനാനുഗതാ വിേചലുഃ   || 3 || 
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അനന്തരം നന്ദന്  മുതലായവ ര്  ഹദവ്നം എ  ആ വലിയ വനെത്ത 
ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് പഴയ െതാഴുെത്ത േപാെലയാക്കിത്തീര്ത്തിട്ട് അ െയാരുമി ് 
അ യുെട അമ്മയും കയറിയിരു തുെകാണ്ട് അതയ്ധികം ഗുരുതവ്മു തായിത്തീര്   
വാഹനെത്ത പി ടര് െകാണ്ട് യാ യായി.  

അേനാമേനാജ്ഞദ്ധവ്നിേധനുപാളീ- 

ഖുര ണാദാന്തരേതാ വധൂഭിഃ 

ഭവദവ്ിേനാദാലപിതാക്ഷരാണി 

പീയ നാജ്ഞായത മാര്ഗ്ഗൈദര്ഘയ്ം  ||  4 || 

ശകടത്തിെന്റ മേനാഹരശ ം, പശുക്ക െട കുള ടിശ ം ഇവ ിടയി ല്  
വിേനാദത്തി ായി അ യാല്  ഉ രിക്കെ ട്ട കളഭാഷണാക്ഷര െള പാനം െച ് 
േഗാപികളാല്  വഴിയുെട അകലം അറിയെ ട്ടി .  

നീരിക്ഷയ് വൃന്ദാവനമീശ ! നന്ദത്- 

സൂന കുന്ദ മുഖ മൗഘം 

അേമാദഥാഃശ്ശാദവ്ലസാ ലക്ഷ്മയ്ാ 

ഹരിന്മണികുട്ടിമപുഷ്ടേശാഭം.   || 5 || 

േഹ സര്േ ശവ്ര! വിരി  പു  , മു  മുതലായ വ ിക  , ക രുക്കം തുട ിയ 
വൃക്ഷ ള്  ഇവേയാ കൂടിയതും ഇടതുര് നില്  പ ിെന്റ 
േശാഭാവിേശഷംെകാണ്ട് ഇ നീലക്ക  പതി  തളെമ േപാെല അതി 
േശാഭയാര് തുമായ വൃന്ദാവനെത്ത കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടി അതിയായി സേന്താഷി .  

നവാകനിര് ഢനിവാസേഭേദഷു 

അേശഷേഗാേപഷു സുഖാസിേതഷു 

വന ിയം േഗാപകിേശാരപാളീ- 
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വിമി ിതഃ പരയ്ഗേലാകകഥാസ്തവ്ം .. || 6 || 

േഗാപന്മാെര ാം അര്ദ്ദച ാകൃതിയില്  പുതുതായി നിര്മ്മിക്കെ ട്ട വിേശഷമായ 
വീ കളില്  സുഖമായി പാര് തുട ിയതില്പിെ  നിന്തിരുവടി േഗാപ 
ബാലന്മാേരാെതാരുമി ് വൃന്ദാവനത്തിെന്റ േശാഭെയ ചു ം നട ് േനാക്കിക്ക .  

അരാളമാര്ഗ്ഗാഗത നിര്മ്മലാപാം 

മരാളകുജാകൃത - നര്മ്മലാപാം 

നിരന്തരേസ്മര സേരാജവ ര്ാം 

കലിന്ദകനയ്ാം സമേലാകയസ്തവ്ം.  .. || 7 || 

വള  മാര് ത്തില്കൂടി ഒഴു  സവ് ജലേത്താ കൂടിയതും കളഹംസ െട 
േകാമളനിസവ്ന ളാല്  െച െ ട്ട ലീലാവചന േളാ കൂടിയതും ഇടവിടാെത 
വിടര് െകാണ്ടിരി  താമര ക്കളാകു  മുഖേത്താ കൂടിയതുമായ കാളിന്ദീനദിെയ 
നിന്തിരുവടി ദര്ശി . 

മയൂരേകകാശതേലാഭനീയം 

മയൂഖമാലാശബളം മണീനാം 

വിരിഞ്ചേലാക ശമുച്ചശൃംൈഗഃ 

ഗിരിം ച േഗാവര്ദ്ധനൈമക്ഷഥാസ്തവ്ം.  || 8 || 

മയി ക െട േകകാരവത്താല്  മേനാഹരവും രത്ന െട േശാഭാപടലംെകാണ്ട് 
വിചി വും ഉയര് ിരി  െകാ മുടികളാല്  ഹ്മേലാകെത്ത ര്ശി തുമായ 
േഗാഗര്ദ്ധനം എ  പര് തേത്തയും അ ് വീക്ഷി .  

സമം തേതാ േഗാപകുമാരൈകസ്തവ്ം 

സമന്തേതാ യ  വനാന്തമാഗഃ 
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തതസ്തതസ്താം കുടിലാമപശയ്ഃ 

കലിന്ദജാം രാഗവതീമിൈവകാം ..  || 9 || 

അതി േശഷം നിന്തിരുവടി േഗാപബാലന്മാേരാ കൂടി വന േദശത്തി  ചു ം 
എവിെടെയ ാം സ രി േവാ, അവിട ളിെല ാം അനുരാഗിണിെയ  േപാെല 
ഏകാകിനിയായി വ മര് ളില്കൂടി ഗമി  ആ കാളിന്ദിെയ ക .  

തഥാവിേധഽസ്മിന്  വിപിേന പശയ്േവയ്  

സമു േകാ വത്സഗണ ചാേര 

ചരന്  സരാേമാഽഥ കുമരൈകസ്തവ്ം 

സമീരേഗഹാധിപ ! പാഹി േരാഗാത്.   || 10 || 

േഹ ഗുരുവാ ര്പുേരശാ ! അനന്തരം അ കാരം പശുക്ക ക്കിഷ്ടെ ട്ട ഈ വനത്തി ല്  
കാലിക്കിടാ െള േമ തി ല്  താ ര് മു വനായി േഗാപബാലെരാരുമി  
സ രി  ബലരാമസേമതനായ നിന്തിരുവടി േരാഗപീഢയില്നി ് 
രക്ഷിേക്കണേമ.  

വൃന്ദവനഗമനവര്ണ്ണനം എന്ന നാ െത്താമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 508 
വൃത്തം ഉേപ വ  
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Dasakam 50 - വത്സബകാസുര വര്ണ്ണനം 
 

തരലമധുകൃദവ്യ്േന്ദ വൃന്ദാവേനഽഥ മേനാഹേര 

പശുപശിശിസ്സഭാകം   വത്സാനുപാലനേലാലുപഃ 

ഹലധരസേഖാ േദവ ! ീമന്  ! വിേചരഥ ധാരയന്  

ഗവലമുരളീേവ ം േന ാബിരാമതൗദ തിഃ   ..|| 1 || 

ഐശര് മൂര്ത്തിയായ േദവ!  അനന്തരം സഖാവായ ബലഭ െനാ ി ് 
േന ാനന്ദകരമായ ശരീരേശാഭേയാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി ഇളകി റ നട  
വരിവണ്ടി നിരേയാ കൂടിയതും ചിത്തം കവരു തുമായ വൃന്ദാവനത്തി ല്  
കാലിക്കിടാ െള പരിപാലി തില്  താ ര് േത്താ കൂടിയവനായി െകാ ്, 
ഓട ഴല് , രേക്കാല്  ഇവെയ ക ിേലന്തി േഗാപബാലന്മെരാ ി ് സ രി .  

വിഹിതജഗതീരക്ഷം ലക്ഷ്മീകരാംബുജലാളിതം 

ദദതി ചരണദവ്ന്ദവ്ം വൃന്ദാവേന തവ്യി പാവേന 

കിമിവ ന ബഭൗ സമ്പത്സ രിതം തരുവ രീ 

സലിലാധരണീേഗാ  േക്ഷ ാദികം കമലാപേത ! ||  2 || 

അേ  ീകാന്ത! നിന്തിരുവടി പരിപാവനമായ വൃന്ദവനഭൂമിയില്  േലാകരക്ഷ 
െച തി കവും ല ീേദവിയുെട ഹ പ ജ ളാ ല്  പരിലാളിക്കെ ട്ടതുമായ 
കാലിണകളാല്  സ രി െകാണ്ടിരി േ ാ   വൃക്ഷ   , ലതക  , ജലം, ഭൂമി, 
വിളനിലം തുട ിയ ഏെത ാം സ ത് സമൃദ്ധിയാണ് േശാഭി ി  ? 

വിലസദുലേപ കാന്തരാേന്ത സമീരണശിതേള 

വിപുലയമുനാതീേര േഗാവര്ദ്ധനാചലമൂര്ദ്ധസു 

ലളിമുരളീനാദഃ സഞ്ചാരയന്  ഖലു വാത്സകം 
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കവ്ചനദിവേസ ൈദതയ്ം വത്സാകൃതിം തവ്മുൈദക്ഷഥാഃ || 3 || 

േശാഭി െകാണ്ടിരു  തൃണവിേശഷ േളാ കൂടിയ വനമദ്ധയ്ത്തി ം കുളിരിള ാ ിനാല്  
തണു ിക്കെ ട്ട വിശാലമായ കാളിന്ദീതീര േദശ ളി ം േഗാവര്ദ്ധന പര് തത്തിെന്റ 
ശിഖര ളി ം ഭംഗിയില്  ഓട ഴ ല്  വിളി െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി പശുകിടാ െള 
േമ െകാണ്ട് നട േ ാ   ഒരുദിവസം പശു ട്ടിയുെട േവഷം ധരി  ഒരു അസുരെന 
കാണാനിടയായി.  

രഭസവിസലത്പുച്ഛം വിച്ഛായേതാഽസു വിേലാകയന്  

കിമപി വലിതസ്കന്ധം ര തീക്ഷമുദീക്ഷിതം, 

തമഥ ചരേണ ബി ദവ്ി ാമയന്  മുഹുരുച്ചൈകഃ 

കുഹചന മഹാവൃേക്ഷ ചിേക്ഷപിഥ ക്ഷതജീവിതം. || 4 || 

സേന്താഷെത്ത സൂചി ി  വിധത്തില്  അതിേവഗത്തി ല്  വാലിളക്കിെക്കാ  
സ രി  ഇവെന്റ കഴുത്ത് അ ം തിരി െകാ  പഴുതുേനാ  േനാട്ടെത്ത 
കണ്ടിട്ട് അനന്തരം നിന്തിരുവടി കാലിെലത്തി ിടി ് അവെന പലവുരു 
അതീേവഗത്തി ല്  ചുഴ ി ജീവ   േപായേ ാ   ഒരു വന്മരത്തിേലക്ക് എറി കള .  

നിപതതി മഹാൈദേതയ് ജാതയ് ദുരാത്മനി തത്ക്ഷണം 

നിപതനജവ ണ്ണ  േക്ഷാണിരുഹ ക്ഷതകാനേന 

ദിവി പരിമിലദവ്ൃന്ദാഃ വൃന്ദാരകാഃ കുസുേമാത്കൈരഃ 

ശിരസി ഭവേതാ ഹര്ഷാത് ഹര്ഷന്തി നാമ തദാ ഹേര ! ||  5 || 

േഹ ദുഷ്ടാന്മാര്ക്കന്തകനായു വെന! കൃതയ്തെ  ദുഷ്ടസവ്ഭാവേത്താ കൂടിയ ആ 
ൈദേതയ   പതനേവഗത്താ ല്  തകര് വീണ വൃക്ഷ    കാ മുഴുവ   
നശി ി െകാണ്ട് അക്ഷണംതെ  നിലം പതി േ ാ   േജയ്ാതിമ്മാര്ഗത്തി ല്  ഒ ി  
കൂടിനി ിരു  േദവന്മാര്  അേ ാഴുണ്ടായ സേന്താഷാധികയ്ത്താ ല്  അ യുെട 
ശിര ില്  പു സമൂഹ ളാ ല്  യേഥഷ്ടം വര്ഷി വേ ാ. 
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‘സുരഭിലതമാ മൂര്ദ്ധന ര്ദ്ധവ്ം കുതഃ കുസുമാവലീ 

നിപതതി തേവത ഃ ബാൈലഃസേഹലമുൈദരയ: 

ഝടിതി ദനുജക്ഷേപേണാര്ദ്ധവ്ം ഗതസ്തരുമണ്ഡലാത് 

കുസുമനികരഃ േസാഽയം നുനം സേമതി ശൈനരതി.. || 6 || 

സൗരഭയ്ം ചിത  പു   അ യുെട ശിര ി മീെത എവിെട നി ാണ് 
വിഴു ത് എ ി കാരം കുട്ടികളാല്  േചാദിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി അസുര 
ശരീരംെകാ  ഏറിനാല്  മര ളില്നി ം െപട്ട  േമേലാ  െതറി േപായ ആ 
പൂക്കളാണ് പതുെക്ക താെഴ വീഴു തു; സംശയമി , എ ് തമാശയായി മ പടി 
പറ .  

കവ്ചന ദിവേസ ഭൂേയാ ഭുയസ്തേര പരുഷാതേപ 

തപനതനയാപാഥഃ പാതും ഗതാ ഭവദാദയഃ 

ചലിതഗരുതം േ ക്ഷാമാസൂര്ബകം ഖലും, വി തം 

ക്ഷിതിധരഗരുേച്ഛേദ ൈകലാസ-ൈശലമിവാപരം  || 7 || 

വീ ം ഒരു ദിവസം ഏ വും വര്ദ്ധി  കഠിനമായ െവയിലി ല്  സൂര് പു ിയയ 
കാളിന്ദിയിെല ജലം കൂടി ാനായി െച  നിന്തിരുവടി തുട ിയവര്  േദേവ    
പര് ത െട പക്ഷ    മുറി സമയത്ത് മറ േപായേതാ എ  േതാ മാ  
മെ ാരു ൈകലാസപര് തം േപാെലയിരി തും ചിരകുകളിളക്കി 
െകാണ്ടിരി തുമായ ഒരു െകാക്കിെന (ബകെന  അസുരെന) ക . 

പിബതി സലിലം േഗാപ േത ഭവന്തമഭി തഃ 

സ കില നിഗിലന്നഗ്നി ഖയ്ം പുനര് തമുദവ്മന്  

ദലയിതുമഗാത് േ ാടയ്ാഃ േകാടയ്ാ തദാഽഽശു ഭവാ  വിേഭാ ! 

ഖലജനഭിദാ പു ഃ ച  ഗൃഹയ് ദദാര തം.  || 8 || 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 50 235

േഗാപ (ബാലക)ന്മാര്  െവ ം കുടി െകാണ്ടിരി േ ാ   ആ ബകനാവെട്ട 
അ യുെട േനര്ക്ക് പാ വ  നിന്തിരുവടിെയ വീഴു കയും അഗ്നിയുെട 
ഗുണേത്താ കൂടിയവനായതുെകാണ്ട് അ ത്തക്ഷണത്തില്തെ  ഛര്ദ്ദി കയും 
െച ിട്ട്    െകാക്കിെന്റ തല െകാണ്ട് െകാത്തിക്കീ വാനായ . േഹ 
സര് ശ നായ ഭഗവ   ! അേ ാ   ഉടെന ദുഷ്ടനി ഹവിഷയത്തി ല്  സിദ്ധനായ 
നിന്തിരുവടി െകാക്കിെന പിടി ് അതിെന പിളര് .  

സപദി സഹജാം സ ം വാ മൃതാം ഖലു പൂതനാം 

അനുജമഘമപയ്േ  ഗതവ്ാ തീക്ഷിതു േമവ വാ 

ശമന നിലയം യാേത തസ്മിന്  ബേക, സുമേനാഗേണ 

കിരതി സുമെനാവൃന്ദം, വൃന്ദാവനാത് ഗൃഹൈകയഥാഃ  ||  9 || 

മരി േപായ സേഹാദരിയായ പൂതനെയ േവഗത്തില്  െച  കാണു തിേ ാ 
അനുജനായ അഘെന മു കൂട്ടി െച ് കാ നില് തിേ ാ ആ ബക   
യമപുരിയിേലക്ക് േപായേശഷം സുമന കളായ േദവന്മാര്  പു വൃഷ്ടിെചാരിയുേ ാ   
വൃന്ദാവനത്തില്നി  നി െള ാവരും സവ് ഹത്തിേലക്ക് തിരി .  

ലളിതമുരളീനാദം ദുരാന്നിശമയ് വധുജൈനഃ 

സ്തവ്രിതമുപഗമയ്ാരാത് ആരുഢേമാദമുദീക്ഷിതഃ 

ജനിതജനനി നന്ദാനന്ദഃ സമീരണമന്ദിര- 

ഥിതവസേത ! ശൗേര ! ദുരീകുരുഷവ് മമാമയാന്   || 10 || 

വത്സബകാസുരവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പതാംദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  518 - വൃത്തം. ഹരിണി - ലക്ഷണം  നസമ ഹരിക്കാ ം പ ം മുറി  രസം 

ലഗം.  
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Dasaka 51 - അഘാസുരവധവും വനേഭാജനവും 
 

കദാചന ജശിശുഭിഃസമം ഭവാന്  

വനാശേന വിഹിതമതിഃ േഗതരാം 

സമാവൃേത ബഹുതരവത്സമണ്ഡൈലഃ 

സേതമൈനര്   നിരഗമദീശ ! േജമൈനഃ   || 1 || 

അേ  സര് ശ ! ഒരിക്കല്  നിന്തിരുവടി േഗാപകുമാരെരാരുമി ് വനേഭാജനത്തി ല്  
താ ര് മു വനായിട്ട് പലതരത്തി  പശുക്കിടാ ളാ ല്  ചുഴെ ട്ടാവനായി 
ഉപദംശ േളാ കൂടിയ ഭക്ഷണ വയ് േളാ കൂടി അതിരാവിെല യാ യായി.  

വിനിരയ്തസ്തവ ചരണാംബുജദവ്യാത് 

ഉദഞ്ചിതം ിഭുവന പാവനം രജഃ 

മഹര്ഷയഃ പുലകധൈരഃ കേളബൈരഃ 

ഉദുഹിേര ധൃതഭവദീക്ഷേണാത്സവാഃ  || 2 || 

ഓടിക്കളി െകാ  നട േപാകു തും അ യുെട ര  പാദപ ജ ളി ല്  നി ം 
ഉയര് െപാ തും മൂ േലാക േളയും പരിപാവനമാക്കിെച തുമായ 
പാദ ളിെയ മഹര്ഷിമാ ര്  അ യുെട ദര്ശനമാകു  ഉത്സവെത്ത അനുഭവി 

വരായി േകാ മയിര്െക്കാ  ശരീര ളാ ല്  ഉല്കൃഷ്ടമാംവിധം വഹി .   

ചാരയതയ്വിരലശാദവ്േല തേല 

പശൂന്  വിേഭാ ! ഭവതി സമം കുമാരൈകഃ 

അഘാസുേരാ നയ്രുഝദഘായ വര്ത്തനീഃ 

ഭയാനകഃസപദി ശയാനകാകൃതിഃ   || 3 || 
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ഭഗവാേന! നിന്തിരുവടി േഗാപബാലന്മാേരാ ംകൂടി പ ് സമൃദ്ധമായി വളര് ിരു  
വന േദശത്ത് പശുകിടാ െള േമ െകാണ്ടിരി േ ാ   ഭയ രമായ 
െപരു ാ ിെന്റ േവഷം ധരി  അഘ   എ  അസുര   പാപംതീരു തി  േവണ്ടി 
(ഉപ വി വാനായി) െപെട്ട ് നി െട വഴിേയ തട .  

മഹാചല തിമതേനാര്  ഗുഹാനിഭ - 

സാരിത ഥിത മുഖസയ് കാനേന 

മുേഖാദരം വിഹരാ കൗതുകാത് ഗതാഃ 

മുകാരാകാഃകിമപി വിദുരേഗ തവ്യി   || 4 || 

നിന്തിരുവടി കുറ കെലയായി സ രി സമയം വന്മല െക്കാത്ത 
ശരീരേത്താ കുടിയവനും ഗുഹ ് തുലയ്മായ് പിളക്കെ ട്ട വി തമായ 
മുഖേത്താ കൂടിയവനും ആയ അവെന്റ മുഖാന്തഭാഗത്തില് , േഗാപബാലകന്മാര്  കാട്ടി ല്  
കളി തി  ആസ ിനിമിത്തം േവശി . 

മാദതഃ വിശതി പന്നേഗാദരം 

കവ്ഥത്തനൗ പശുപകുേല സവാത്സേക 

വിദന്നിദം തവ്മപി വിേവശിഥ േഭാ ! 

സുഹൃജ്ജനം വിസരണമാശു രക്ഷിതും  ||  5 ||  

കാലിക്കീടാ േളാ കൂടിയ േഗാപബാലന്മാര്  അബദ്ധത്തില്  െപരു ാ ിെന്റ 
വയ ി ക  േവശി ് ശരീരം ദഹി തുട ിയ സമയം സര്േ ശവ്ര! അ ് 
ഇതിെന അറിയുെമ ി ം മെ ാരു രക്ഷയുമി ാത്ത മി െള 
രക്ഷി തി െക്കാണ്ട് താമസംകൂടാെത നിന്തിരുവടിയും ഉ ിേല  കട .  

ഗേളാദേര വിപുലിതവര്ഷ്മണാ തവ്യാ 

മേഹാരേഗ ലുഠതി നിരുദ്ധമാരുേത 
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തം ഭവാന്  വിദലിത കണ്ഠമണ്ഡേലാ 

വിേമാചയന്  പശുപപശൂന്  വിനിരയ്യൗ  ||  6 || 

കണ്ഠാന്തര്ഭാഗത്തില്  സവ്ശരീരെത്ത വളര്ത്തിയ നിന്തിരുവടിയാല്  െപരു ാ ് 
ത ക്കെ ട്ട ശവ്ാസഗതിേയാ കൂടിയവനായി കിട  പിടയുേ ാ   നിന്തിരുവടി േവഗം 
തടി ിരു  അതിെന്റ കഴു  പിളര് ിട്ട് േഗാപബാലകേരയും പശു ട്ടികേളയും 
േമാചി ി വനായി പുറ വ . 

ക്ഷണം ദിവി തവ്ദുപഗാമാര്ത്ഥമാസ്ഥിതം 

മഹാസുര ഭവമേഹാ ! മേഹാ മഹത് 

നിനിര്ഗ്ഗേത തവ്യി തു നിലീനമഞ്ജസാ 

നഭസ്ഥേല നനൃതുരേഥാ ജഗുഃസുരാഃ  || 7 || 

അ െയ ാപി തി േവണ്ടി (ഭവാ   പുറേത്ത  വരു തിനുേവണ്ടി) 
സവ് േനരേത്തക്ക് വിയന്മാര് ത്തി ല്  സ്ഥിതിെച ിരു  അതിമഹാത്തായിരി  
േതജ ് അ ് പുറേത്തക്ക് വ േ ാ   തയ്ക്ഷമായി അ യി ല്  ലയി . 
അതി േശഷം ആകാശത്തില്  േദവന്മാ ര്  ന ര്ത്തനം െച കയും പാ കയും െച .  

സ വിസ്മൈയഃ കമലവാദിഭിഃസുൈരഃ 

അനു തസ്തദനു ഗതഃ കുമാരൈകഃ 

ദിേന പുനസ്തരുണദശാമുേപയുഷി 

സവ്ൈകര്  ഭവാനതനുത േഭാജേനാത്സവം  || 8 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി ആ ര് ഭരിതന്മാരായ ഹ്മാവ് തുട ിയ േദവന്മാരാ ല്  
അനുഗമിക്കെ ട്ടവനായി കൂ കാരായ ബാലകന്മാെരാരുമി  െച ് പിെ  പകല്  
യൗവന (മദ്ധയ്ാ ) ദശെയ ാപി സമയം േഭാജേനാ വെത്ത െച . 

വിഷാണികാമപി മുരളീം നിതംബേക 
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നിേവശയന്  കഹലധരഃ കരാംബുേജ 

ഹാസയന്  കഥവചൈനഃകുമാരകാന്  

ബുേഭാജിഥ ിദശഗൈണര്മുദ നുതഃ  || 9 || 

െകാ ം, ഓട ഴ ം അരെക്കട്ടില്  തിരുകി കരപ ജത്തി ല്  കുബളം ധരി ് 
നര്മ്മലാപ ളാ ല്  കുട്ടികെള ചിരി ി െകാണ്ട് സേന്താഷേത്താ കൂടി േദവഗണ 

ളാല്  തിക്കെ ട്ടവനായി നിന്തിരുവടി േഭാജനം കഴി .  

സുംഖാശനം തവ്ിഹ തവ േഗാപമണ്ഡേല 

മഖാശനാത് ിയമിവ േദവമണ്ഡേല 

ഇതി ത ീദശവൈരര്  ജഗത്പേത | 

മരുത്പുരീനിലയ ! ഗദാത് പാഹി മാം  || 10 || 

േഹ ജഗദീശ! ഗുരുവാ ര്  പുേരശ! ഇവിെട േഗാപന്മാര്ക്കിടയി ല്  അ യുെട 
സുഖമായ ഭക്ഷണമാകെട്ട േദവന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലിരു െകാണ്ട് ഹവി ് 
ഭക്ഷി തിേനക്കാ   അധികം ിയമാെണ  േതാ  എ ി ിെന േദവന്മാ ര്   

തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി എെ  േരാഗത്തില്നി ം കാത്തരുളിയാ ം 

അഘാസുരവധവര് നനം എന്ന അമ്പെത്താന്നാംദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  528 
വൃത്തം. അതിരുചിരം. 

ലക്ഷണം ചതുര്യതിര്ഹയ്തിരുചിരം ജഭ ജഗം (നാലില്  യതി ജഭസജഗുരു) 
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Dasakam 52 - വത്സാപഹരണവ ര്ണ്ണനം 

അനയ്ാവതാര - നികേരഷവ്നിരീക്ഷിതം േത 

ഭൂമാതിേരകഭിവീക്ഷയ് തദാഽഘേമാേക്ഷ 

ഹ്മാ പരീക്ഷിതുമനാഃസ പേരാക്ഷഭാവം 

നിേനയ്ഽഥ വത്സകഗണാന്  വിതതയ് മായാം.  || 1 || 

അേ ാ   അഘാസുര  േമാക്ഷം നല് കിയ വിഷയത്തി ല്  ഇതര അവതാര ളി ല്  
കാണെ ടാത്തതായ അ യുെട മാഹാത്മയ്ാതിശയെത്ത തയ്ക്ഷത്തില്  കണ്ടിട്ട് ആ 

ഹ്മേദവ   അ െയ പരീക്ഷിേക്കണെമ ് ഇ ി െകാണ്ട് അനന്തരം തെന്റ 
മായെയ േയാഗി ് പശു ട്ടികെളെയ ാം കാ യില്  മറ .  

വത്സാനവീക്ഷയ് വിവേശ പശുേപാത്കേര, താന്  

ആേനതുകാമ ഇവ ധാതൃമതാനുവര്ത്തീ 

തവ്ം സാമിഭു കബേളാ ഗതവാംസ്തദാനീം 

ഭു ാംസ്ഥിേരാധിത സേരാജഭവഃ കുമാരാന്   || 2 || 

പശുക്കിടാ െള കാണാെത േഗാപന്മാര്  തിര നട  പരവശരായിത്തീര് േ ാ   
പകുതിമാ ം ഭക്ഷി  അ കബളേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി ഹ്മാവിെന്റ 
ഇ യനുസരി ് അവെയ തിര െകാ വരുവാെന വണ്ണം അവിെടനി  േപായി. 
ആ സന്ദര്ഭത്തില്  ഹ്മാവ് േഭാജനം െച െകാണ്ടിരി  പശുബാലന്മാേരയും 
മറ കള .  

വത്സയിതസ്തദനു േഗാപഗണായിതസ്തവ്ം  

ശികയ്ാദി ഭാണ്ഡമുരളീ-ഗവലാദിരുപഃ  

ാഗവ്ദവ്ിഹൃതയ് വിപിേനഷു ചിരായ സായം 
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തവ്ം മായയാഥ ബഹുധാ ജമായയാഥ .. || 3 || 

തദനന്തരം നിന്തിരുവടി സവ്മായയാല്  പശു ട്ടികളായി ം േഗാപകുമാരന്മാരുെട 
സവ്രൂപത്തി ം ഉറി, കല  , കുഴു ക  , െകാ കല്  തുട ിയവയായി ം വിവിധ 
രൂപ ളില്  മു ിലെത്തേപാെലതെ  വനാന്തരത്തി ല്  വളെരേനരം 
പല കാരത്തി ല്  ീഡി ിട്ട് അനന്തരം സന്ധയ് സമീപി േ ാ   അ ാടിയിേലക്ക് 
മട ിെ .  

തവ്ാേമവ ശികയ്ഗവലാദിമയം ദധാേനാ 

ഭൂയസ്തവ്േമവ പശുവത്സകഃ ബാലരൂപഃ 

േഗാരുപിണീഭിരപി േഗാപവധൂമയീഭിഃ 

ആസാദിേതാ ഽസി ജനനീഭിരതി ഹര്ഷാത്  || 4 || 

അതി േശഷവും പശു ട്ടികളായും േഗാപബാലന്മാരായും ഭവി  നിന്തിരുവടിതെ  
ഉറി, െകാ ് മുതലായ രൂപ ളാ  ത്തീര്  നിന്തിരുവടിെയത്തെ  
ധരി വനായി, പശുക്കളായും േഗാപ ീകളായുമു  മാതാക്കളാല്  
അതിസേന്താഷേത്താെട ാപിക്കെ ട്ടവനായി ഭവി .  

ജീവം ഹി കഞ്ചിദഭിമാനവശാത് സവ്കീയം 

മതവ്ാ തനുജ ഇതി രാഗഭരം വഹന്തയ്ഃ 

ആത്മാനേമവ തു ഭവന്തമവാപയ് സൂനും 

ീതിം യയുര്ന്ന കിയതീം വനിതാശ്ച ഗാവഃ!  || 5 || 

ഏെതാ ഒരു ജീവെന അഭിമാനംനിമിത്തം പു നാെണ ് തെന്റതായി വിചാരി ് 
വാത്സലയ്ാധികയ്െത്ത വഹി വരായിരിെക്ക, േഗാപവ ക്ക ം പശുക്ക ം 
ആത്മാവായിത്തെ  സ്ഥിതിെച  നിന്തിരുവടിെയതെ  തനയനായി ലഭി േ ാള്  
ഏെതാരുവിധത്തി  സേന്താഷെത്ത ാപി ിരിക്കയി .  
ഏവം തിക്ഷണ വിജൃംഭിത ഹര്ഷഭാര 
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നിേശ്ശഷേഗാപഗണ ലാളിതഭുരിതമൂര്ത്തിം 

തവ്ാമ േജാഽപി ബുബുേധ കില വത്സരാേന്ത 

ഹ്മാത്മേനാരപി മഹാന്  യുവേയാര്  വിേശഷഃ ||  6 || 

ഇ കാരം അനുനിമിഷം വര്ദ്ധി െകാണ്ടിരി  േ മേത്താ കൂടിയ എ ാ 
േഗാപന്മാരാ ം പരിലാളിക്കെ ട്ട അേനക മൂര്ത്തികേളാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ 
േജയ് നായ ബല കൂടി ഒരു വര്ഷത്തി േശഷേമ തിരി റി വെ .  

ഹ്മസവ്രുപികളാെണ ി ം നി ളിരുവരും തമ്മില്  മഹത്തായ വയ്തയ്ാസമുണ്ട്.  

വര്ഷാവധൗ നവപുരാതന വത്സപാലാന്  

ദൃഷ്ടവ്ാ വിേവകകസൃേണ ഹിേണ വിമൂേഢ 

ാദിദൃശഃ തിനവാന്  മകുടാംഗദാദി 

ഭൂഷാംശ്ചതുര്ഭുജയുജഃസജലാംഭുദാഭാന്   || 7 || 

െകാ ാവസാനത്തില്  പുതിയവയും പഴയവയുമായ പശു ട്ടികേളയും 
േഗാപകുമാരന്മാേരയും കണ്ടിട്ട് തിരി റിയു തി  ശ നായി ഹ്മേദവന്  വിഷമി  
നി ്കേവ, പുതിയ ഓേരാ ിേനയും കിരീടം, േതാ വള മുതലായ 
ആഭരണ േളാ കൂടിയവരാ ം നാ  ൈകക വരായും നീരുണ്ട മുകിലിെന്റ 
േശാഭേയാ കൂടിയവതുമായി  േതയ്കം കാണി െകാ . 

േതയ്കേമവ കമലാപരിലാളിതാംഗാന്  

േഭാഗീ  േഭാഗശയനാന്  നയനാഭിരാമാന്  

ലീലാനിമീലിതദൃശഃസനകാദിേയാഗി 

വയ്േസവിതാന്  കമലഭൂര്  ഭവേതാ ദദര്ശ   || 8 || 

ഓേരാരുത്തേരയും േതയ്കമായിത്തെ  ീേദവയാല്  പരിചരിക്കെ ട്ട 
അംഗ േളാ കൂടിയവരായി ം ആദിേശഷനാകു  ശ യില്  പ ി 
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െകാ വരായി ം കണ്ണി  കൗതുകമണ വരായി ം േയാഗനി െയ 
ആ യി വരായി സനകാദിേയാഗീശവ്ന്മാരാല്  പരിേസവിക്കെ വരായി ം 
ഭവാന്മാെര ഹ്മാവ് ദര്ശി .  

നാരയണാകൃതിസംഖയ്തമാം നിരീക്ഷയ് 

സര്  േസവകമപി സവ്മേവക്ഷയ് ധാതാ 

മായാ നിമഗ്ന ഹൃദേയാ വിമുേമാഹ യാവ 

േദേകാ ബഭൂവിഥ തദാ കബളാര്ദ്ധപാണിഃ  || 9 || 

ഹ്മേദവ   സംഖയ്യി ാേതാളമു  നാരായണസവ്രുപ െള കണ്ടിട്ട്, 
അവിട ളിെല ാം തെ ത്തെ യും േസവകഭാവത്തില്  സ്ഥിതിെച വനായി ം 
കണ്ട്, മായയില്  മുഴുകിയ മനേ ാ കൂടിയവനായി േമാഹെത്ത ാപി േ ാ   
നിന്തിരുവടി ഏകസവ്രുപനായി ക ില്  പകുതി ഉരുളേയാ കൂടിയവനായി ഭവി .  

നശയ്ന്മേദ തദനു വിശവ്പതിം മുഹുസ്തവ്ാം 

നതവ്ാ ച നൂതവതി ധാതരി ധാമ യാേത 

േപാൈതഃസമം മുദിൈതഃ വിശന്  നിേകതം 

വാതലയാധിപ ! വിേഭാ ! പരിപാഹി േരാഗാത്.  || 10 || 

അ േയാ സര് വയ്ാപിയായുേ ാേവ ! അഹ ാരം നശി  ഹ്മേദവന്  
േലാേകശവ്രനായ നിന്തിരുവടിെയ വീ ം വീ ം നമസ്കരി  തി  
വനായിത്തെ  സതയ്േലാകത്തിേല  േപായതി േശഷം ആ ാദേത്താ കൂടിയ 
േഗാപബാലന്മാെരാ ി ് അ ാടിയില്  േവശി വനായ അേ  
ഗുരുവാ രമരു  പുണയ്മൂര്േത്ത ! േരാഗ ളില്നി ം കാത്തരുളിയാ ം. 

വത്സാപഹാരവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പത്തിരണ്ടാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  538 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 
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Dasakam 53 – േധനുകാസുരവധം 
 

അതീതയ് ബാലയ്ം ജഗതാം പേത തവ്ം 

ഉേപതയ് പൗഗണ്ഡവേയാ മേനാജ്ഞം 

ഉേപക്ഷയ് വത്സാവനമുത്സേവന 

ാവര്ത്തഥാ േഗാഗണ പാലനായാം.   || 1 || 

അേ യ്ാ ജഗ ിയന്താേവ ! നിന്തിരുവടി ബാലയ്െത്ത അതി മി  (6 മുത ല്  10  
വെരയു ) മേനാേമാഹനമായ പൗഗണ്ഡകം എ  വയ ിെന ാപി ിട്ട് 
കാലിക്കിടാ െള െമ തു മതിയായി ഉത്സാഹേത്താ കൂടി വലിയ പശുക്കെള 
പരിപാലി തി ായി ആരംഭി .  

ഉപ മസയ്ാനുഗുൈണവ േസയം 

മരുത്പുരാധീശ ! തവ വൃത്തിഃ 

േഗാ ാപരി ാണകൃേതഽവതീ ര്ണ്ണഃ 

തേദവ േദവാരഭഥാസ്തദാ യത്   || 2 || 

അ േയാ ഗുരുവാ ര ാ! ഭൂമിെയ (പശുക്കെള) രക്ഷി തി ായി 
അവതരി ിരി  നിന്തിരുവടി ആ വയ ി ല്  അതിെനത്തെ  ആരംഭി  
എ തുെകാണ്ട് േഹ കാശസവ്രുപി  ! അ യുെട അ കാരമു  ഈ വൃത്തി 
ആരംഭത്തി നുസരി തുതെ .  

കദാപി രാേമണ സമം വനാേന്ത 

വന ിയം വീക്ഷയ് ചരന്  സുേഖന 

ീദാമനാമ്നഃ സവ്സഖസയ് വാചാ 
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േമാദാദഗാേദ്ധനുകകാനനം തവ്ം  ||  3 || 

ഒരിക്കല്  ബലരാമേനാെടാ ി ് വന േദശത്തി ല്  വനേശാഭെയ ക െകാണ്ട് 
സുഖമായി സ രി ിരു  നിന്തിരുവടി ീദാമാവ് എ  േപേരാ കൂടിയ തെന്റ 
േ ഹിതെന്റ അഭി ായമനുസരി ് ഉത്സാഹേത്താ കൂടി േധനുകവനത്തിേല  െച .  

ഉത്താളതാളീനിവേഹ തവ്ദു യ്ാ 

ബേലന ധൂേതഽഥ ബേലന േദാര്ഭയ്ാം 

മൃദുഃ ഖരശ്ചാഭയ്പതത് പുരസ്താത് 

ഫേലാത്കേരാ േധനുക ദാനേവാപി.   || 4 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി പറ തനുസരി ് ബലരാമനാല്  ഉയര്  നില്  
കരി ന ട്ട   ൈകകെളെക്കാണ്ട് ശ ിേയാ കൂടി പിടി  കു ക്കെ ട്ടേ ാ   
പഴുത്തതും പ യുമായ കാ   മു ഭാഗ തെ  വീണ് ചിതറി.  ദുഷ്ടനും രനുമായ 
േധനുക   എ  ദാനവനും ചാടിവീണു.  

സമുദയ്േതാ ൈധനുകപാലേനഽഹം 

കഥം വധം േധനുകമദയ് കുര്േ  ? 

ഇതീവ മതവ്ാ വമ േജന 

സുരൗഘേയാദ്ധാരമജീഘനസ്തവ്ം  ||  5 || 

ൈധനുകെത്ത (പശുവൃന്ദ െള) രക്ഷി തില്  ഏര്െ ട്ടിരി  ǌാ   ഇേ ാ    
ൈധനുകമായ (േധനുകാസുരെന്റ) വധെത്ത എ ിെനയാണ് െചേ ണ്ടത്. 
തീര് യായും ഇ കാരം വിചാരി ിട്ടാേണാ എ ് േതാ മാറ് നിന്തിരുവടി 
േജയ് െനെക്കാണ്ട് േദവന്മാേരാ കൂടി യുദ്ധം െച ാ  അവെന െകാ ി .  

തദീയ ഭൃതയ്ാനപി ജംബുകേതവ് 

േനാപാഗതാന ജസംയുതസ്തവ്ം 
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ജംബൂഫലാനീവ തദാ നിരാസ്ഥാഃ 

സ്താേലഷു േഖലന്  ഭഗവന്  ! നിരാസ്ഥഃ   || 6 || 

ഭഗവാേന! ആ സമയം കു നരികളായി വ േചര് വരായ അവെന്റ ഭൃതയ്ന്മാേരയും 
േജയ് േനാ കൂടി നിന്തിരുവടി അനായസമായി കളിയായിത്തെ , ǌാവല്  പഴ െള 
എ േപാെല  പനകളിേലക്ക് എ െത്തറി .  

വിനിഘ്നതി തവ് ഥ ജംബുകൗഘം 

സ നാമകതവ്ാദവ്രുണസ്തദാനീം 

ഭയകുേലാ ജംബുക നാമേധയം 

തി സിദ്ധം വയ്ധിേതതി മേനയ്  ||  7 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി ജംബുകസമൂഹെത്ത െകാ തുട ിയ സമയം അേ ാ   
വരൂണ   േപെരാ ാെണ  കാരണത്താല്  ഭയംെകാണ്ട് പരി മി വനായി 
ജംബുക   എ ് തനി  േപരിെന തിയില്  (േവദത്തില് ) മാ ം 
സിദ്ധമു താക്കി െച  എ ് ǌാ   വിചാരി . 

തവാവതാരസയ് ഫലം മുരാേര ! 

സഞ്ജാതമേദയ്തി സുൈരര്നുതസ്തവ്ം 

സതയ്ം ഫലം ജാതമിേഹതി ഹാസീ 

ബാൈലഃസമം താലഫലാനയ്ഭുങ്ക്താഃ  || 8 || 

അേ  മുരാന്തകാ! ഇേ ാ   അ യുെട അവതാരത്തിെന്റ ഫലമുണ്ടായി 
എ ി കാരം േദവന്മാരാല്  തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി വാ വമാണ് ഇവിെട ഫല 
(പഴ) മുണ്ടായി എ പറ  ചിരി െകാണ്ട് ബാലന്മേരാെടാരുമി ് 
പന ഴ െളതി തുട ി.  

മധു വ ന്തി ബൃഹന്തി താനി 
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ഫലാനി േമേദാഭരഭൃന്തി ഭു വ്ാ 

തൃൈപ്തശ്ച ദൃൈപ്തര്ഭവനം ഫലൗഘം 

വഹദ് ഭിരാഗാഃ ഖലു ബാലൈകസ്തവ്ം  || 9 || 

േതെനാഴുകു വയും ഉ ില്  ന  കഴു തും വലിയവയുമായ ആ താലഫല െള 
തി ിട്ട് തൃപ്തിവ വരും അഹ രി വരുമായി പഴ േളയും ചുമ െകാണ്ട് നട  
ബാലകെരാ ി തെ  അ ് സവ് ഹത്തിേല  തിരി വ . 

ഹേതാ ഹേതാ  േധനുക ഇത േപതയ് 

ഫലാനയ്ദ  ഭിര്  മധുരാണി േലാൈകഃ 

ജേയതി ജീേവതി നുേതാ വിേഭാ ! തവ്ം 

മരുത്പുരാധീശവ്ര ! പാഹി േരാഗാത്   || 10 || 

‘േധനുക   െകാ െ , െകാ െ ’ എ ി െന (പറ തുേകട്്ട) വ േചര് ്  

സവ്ാദു  ഫല െള തി  ജന ളാല്  ഭുവായ ഗുരുവാ ര ! “ജയിക്കെട്ട”! 

എ ം “ആയു ാനായി ഭവിക്കെട്ട’ എ  തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി 
േരാഗത്തില്നി ം എെ  രക്ഷി രുളിയാ ം. 

േധനുകവധവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പത്തിമൂന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 548 
വൃത്തം. : ഉപജാതി 
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Dasaka 54 - പശുപശുപാേലാജ്ജീവനവര്ണ്ണനം. 
 

തവ്േത്സേവാത്കഃ സൗഭരിര്ന്നമ പൂര് ം 

കാളിന്ദയ്ന്തര്  ദവ്ാദശാബ്ദം തപസയ് ന്  

മീന ാേത േസ്നഹവാന്  േഭാഗേലാേല 

താര്ക്ഷയ്ം സാക്ഷാത് ഐക്ഷതാേ  കദാചിത്  || 1 || 

പണ്ട് ഒരിക്കല്  നിന്തിരുവടിെയ ഭജി തി ല്  സമു കനായ സൗഭരി എ ് 
വിഖയ്ാതനായ മഹര്ഷി കാളിന്ദിയുെട അന്തര്ഭാഗത്തി ല്  പ െകാ േളാളം 
തപ െച െകാണ്ടിരി േ ാള്  പര രം േ ഹി  സുഖി ിരു  മത്സയ് ളി ല്  
േ മേത്താ കൂടിയവനായിരിെക്ക ഒരിക്കല്  ഗരുഡെന മു ി ല്  തയ്ക്ഷമായി ക .  

തവ്ദവ്ാഹം തം സ ധം തൃക്ഷസൂനും 

മീനം കഞ്ചിത് ജക്ഷതം ലക്ഷയന്  സഃ 

തപ്തശ്ചിേത്ത ശപ്തവാന  േചത്തവ്ം 

ജ ന്  േഭാ ാ, ജീവിതം ചാപി േമാ ാ   || 2 || 

വിശ വനായി ഒരു മത്സയ്െത്ത ഭക്ഷി െകാണ്ടിരു  അ യുെട വാഹനമായ ആ 
താര്ക്ഷയ്െന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു  ആ മഹര്ഷി മന ി ല്  അനുതാപേത്താ  

കൂടിയവനായി ‘ഇനി നീ ഇവിെടനി  ാണികെള ഭക്ഷി െവ ില്  ജീവനാശവും 

സംഭവി ം’, എ  ശപി .  

തസ്മിന്  കാേല കാളിയഃ േക്ഷവ്ളദര്പ്പാത് 

സര്പ്പാരാേതഃ ക ിതം ഭാഗമശ്നന്  
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േതന േ ാധാത് തവ്ത് പദാംേഭാജഭാജാ 

പക്ഷക്ഷിപ്തഃ ത രാപം പേയാഽഗാത്  ||  3  || 

ആ കാലത്തില്  കാളിയ   എ  സര് ം വിഷവീര് മദം േഹതുവായിട്ട് 
സര് കുലാന്തകനായ ഗരുഡ ്   നി യിക്കെ ട്ട ഭാഗെത്ത ഭക്ഷി വനായി 
അ യുെട ചരണാരവിന്ദ െള സമാ യി ിരി  ഗരുഡനാല്  േകാപത്താ ല്  
ചിറകു െകാണ്ടടിെ റിയെ ട്ടവനായിട്ട് അവ  േവശി ാ   പാടി ാത്ത 
കാളിന്ദീജലെത്ത ാപി . 

േഘാേര തസ്മിന്  സൂരജാനീരവാേസ 

തീേര വൃക്ഷാ വിക്ഷതാഃ േക്ഷവ്ളേവഗാത്, 

പക്ഷി ാതഃ േപതുരേ  പതന്തഃ 

കാരുണയ്ാര് ം തവ്ന്മനേസ്തന ജാതം.   || 4 || 

ഭയ രനായ ആ കാളിയ   യമുനാജലത്തില്  പാര് വരു  കാലത്ത് വിഷത്തിെന്റ 
വീര് ം നിമിത്തം തീരത്തി ണ്ടായിരു  മര െള ാം നശി േപായി; 
ആകാശമാര് ത്തില്കൂടി പറ  സ രി െകാണ്ടിരു  പക്ഷികെള ാം താെഴ വീണു 
മരി . അതിനാല്  നിന്തിരുവടിയുെട മന ് അനുക െകാണ്ടാര് മായി ഭവി .  

കാേല തസ്മിേന്നകദാ സീരപാണിം 

മു വ്ാ യാേത യാമുനം കാനനാന്തം 

തവ് ദ്ദാമ ഗീഷ്മ ഭീേഷ്മാഷ്മ തപ്താഃ 

േഗാേഗാപാലാഃ വയ്ാപിബന്  േക്ഷവ്ളേതായം  || 5 || 

അ ിെനയിരി  കാലെത്താരുദിവസം അ ് ഹലായുധനായ ബലഭ െന 
കൂടാെത യമുനാവന േദശ ളിേല  േപായിരു  സമയം പശുക്ക ം പശുപന്മാരും 
വര്ദ്ധി  േവനലിെന്റ ഉ മായ െകാ  തളര് വരായി വിഷം കലര്   
െവ െത്ത േവ േവാളം കുടി .  
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നശയ്ജ്ജീവാന്  വിച താന്  ക്ഷ്മാതേല താ ന്  

വിശവ്ാന്  പശയ്ന്  അച ത ! തവ്ം ദയാര് ഃ 

ാേപയ്പാന്തം ജീവയാമസിഥ ാക്  

പീയുഷാംെഭാവര്ഷിഭിഃ ീകടാൈക്ഷഃ  ||  6 || 

േഹ ശാശവ്താത്മ  ! നിന്തിരുവടി അവെരെയ ാം ജീവ   േപായി ഭൂമിയി ല്  
വീണവരായിക്കണ്ടിട്ട് അനുക യാ ലി  സമീപത്തണ ് അമൃതധാര 
െപാഴിയു  കടാക്ഷവര്ഷത്താല്  ക്ഷണത്തില്  ജീവി ി .  

കിം കിം ജാേതാ ഹര്ഷവര്ഷതിേരകം 

സര് ാംേഗഷിത ത്ഥിതാ േഗാപസംഘാഃ 

ദൃഷ്ടവ്ാേ  തവ്ാം തവ്ത്കൃതം തദവ്ിദന്തഃ 

തവ്ാമാലിംഗന്  ദൃഷ്ടനാനാ ഭാവാഃ   ||  7 || 

േഗാപന്മാര്  ഇെതന്ത് ! ഇെതന്ത് ! എ ാ അവയവ ളി ം ആനന്ദവര്ഷം  
അധികമായിരി ത് എ ി കാരം പറ െകാണ്ട് എഴുേ . നിന്തിരുവടിെയ 
മു ില്  കണ്ടിട്ട് അ യുെട പലവിധത്തി  മഹിമകേളയും കണ്ടറി ി തിനാ ല്  
അതും നിന്തിരുവടിയാല്  െച െ ട്ടതാെണ  തീര് യാക്കി അ െയ ആലിംഗനം 
െച .  

ഗാവൈശ്ചവം ലബ്ധജീവാഃ ക്ഷേണന 

സ്ഫീതനന്ദാഃ തവ്ാം ച ദൃഷ്ടവ്ാ പുരസ്താത് 

ാഗാവ ഃ സര് േതാ ഹര്ഷബാ ം 

വയ്ാമുശ്ചേന്തയ്ാ മന്ദമുദയ്ന്നിനാദാഃ   ||  8 || 
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ഇ കാരംതെ  പശുക്ക ം ക്ഷണത്തില്  ജീവി വയായി, വര്ദ്ധി  ആനന്ദേത്താെട 
പുേരാഭാഗത്തില്  അ േയയും കണ്ടിട്ട് സേന്താഷബാ ം െപാഴി വരായി പതുെക്ക 
ശ ം പുറെ വി ംെകാണ്ട്, േവഗത്തില്  നാ ഭാഗ ം ചു ി ടി.  

േരാമാേശ്ചാഽയം സര്വേതാ നഃ ശരീേര, 

ഭൂയസയ്ന്തഃ കാചിദാനന്ദമുര്ച്ഛാ 

ആശ്ചേരയ്ാഽയം േക്ഷവ്ലേവേഗാ മുകുേന്ദതി 

ഉക്േതാ േഗാൈപഃ നന്ദിേതാ വന്ദിേതാഽഭുഃ   || 9 || 

‘േഹ കൃഷ്ണ ! ǌ െട ശരീരം മുഴുവനും പുളകിതമായിരി . ദയത്തില്  
നിര് ചി വാനസാദ്ധയ്മായ മതിമയ  ആനന്ദം വ ദ്ധി െകാ മിരി . ഈ 

വിഷയത്തിെന്റ ശ ി ആ ര് കരമായിരി ’ എ ി കാരം േഗാപന്മാരാ ല്  
പറയെ ട്ട നിന്തിരുവടി അഭിനന്ദിക്കെ ട്ടവനായി ം വന്ദിക്കെ ട്ടവനായും ഭവി .  

ഏവം ഭ ാന്  മു ജീവാനപി തവ്ം 

മുഗ്ദ്ധാപാംൈഗഹ് അസ്തേരാഗാംസ്തേനാഷി 

താദൃഗ്ഭുത-സ്ഫീതകാരൂണയ് ഭൂമാ 

േരാഗാത് പായ വായുേഗഹാധിനാഥ  (വാസ ) ||  10 || 

ഇ കാരം ഭ ന്മാെര, മരി വരായിരു ി ം നിന്തിരുവടി സുന്ദര ളായ 
കടാക്ഷവീേക്ഷപ ളാല്  ല ജീവന്മാരാക്കിെ . േഹ പവനാലയവാസി  ! 
അ കാരമു  വര്ദ്ധി  കാരുണയ്വിേശഷേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി േരാഗത്തി ല്  
നി  രക്ഷി ാ ം.  

പശുപശുപാേലാര്ജ്ജീവനവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പത്തിനാലാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  558. 

വൃത്തം. ശാലിനീ 
ലക്ഷണം നാേലഴായ് മം ശാലിനീ തം ത ഗം ഗം 
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Dasakam 55 - കാളിയ മര്ദ്ദനവര്ണ്ണനം 
 

അഥ വാരിണി േഘാരതരം ഫണിനം 

തിവാരയിതും കൃതധീര്ഭഗവന്  ! 

തമരിഥ തിരഗനീതരും 

വിഷമാരുത േശാഷിത പര്ണ്ണചയം  ||  1 || 

േദവ ! അനന്തരം നിന്തിരുവടി യമുനാജലനിവാസിയായ ഭയ രനായ കാളിയെന 
അവിെടനി ം അക തി  മന ില്  നി യി ിട്ട് വിഷക്കാ തട്ടി ഇലകെള ാം 
ഉണ ിയിരു  നദീതീരത്തി  കട വൃക്ഷെത്ത േവഗത്തില്  ാപി .  

അധിരുഹയ് പാദംബുരൂേഹണ ച തം 

നവപ വതുലയ് മേനാജ്ഞരുചാ 

ദവാരിണി ദുരതരം നൃപതാഃ 

പരിഘൂര്ണ്ണിതേഘാര തരംഗഗേണ  || 2 || 

ഇളം തളിരി  തുലയ്മായ മേനാഹര കാന്തിേയാ കൂടിയ പാദാരവിന്ദം െകാണ്ട് ആ 
വൃക്ഷത്തില്  കയറിയിട്ട് ഇളകിമറിയു  ഭയ ര ളായ തിരമാലകേളാ കൂടിയ 
കയത്തിെല െവ ത്തില്  നിന്തിരുവടി കുതി  ചാ കയുംെച .  

ഭുവന യ ഭാരഭൃേതാ ഭവേതാ 

ഗുരുഭാര വികമ്പി വിജൃംഭിജലാ 

പരിമജ്ജയതി സ്മ ധനുശ്ശതകം 

തടിനീ ഝടിതി ടേഘാഷവതീ    ||  3 || 
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ിേലാക േടയും ഭാരം വഹി  ഭവാെന്റ വ ി  ഭാരംെകാണ്ട് ഭിതമായി 
െപാ ിയ ജലേത്താ കൂടിയതും ഷ്ടമായി േക ക്കെ  ശ േത്താ കൂടിയതുമായ 
കാളിന്ദീനദി െപാ െവ  വില്പാ ദൂരം ഇരു കരകളിേല ം കവിെ ാഴുകി.  

അഥ ദി  വിദി  പരി ഭിത 

മിേതാദരവാരി നിനാദഭൈരഃ 

ഉദകാരുദഗാദുരഗാധിപതി 

സ്തവ്ദുപാന്തമശാന്തരുഷാന്ധമനാഃ ||  4 || 

അനന്തരം സര് രാജാവായ കാളിയ  , ദി കളി ം വിദി കളി ം ഇളകിമറി  
കറ  അന്തഭാഗേത്താ കൂടിയ െവ ത്തിെന്റ ശ ാധികയ്ംെകാ ണായ 
അട ാത്തതായ േകാപത്താല്  വിേവകശുനയ്നായിട്ട് നിന്തിരുവടിയുെട സമീപേത്തക്ക് 
െവ ത്തില്നി ം ഉയര് വ .  

ഫണശൃംഗസഹ വിനിഃസൃമര 

ജവ്ലദഗ്നികേണാ  - വിഷാംബുധരം 

പൂരതഃ ഫണിനം സമേലകയഥാ 

ബഹുശൃംഗിന അഞ്ജനൈശലമിവ   || 5 || 

ആയിരം ഫണ െട അ ളില്നി ം ഉല്ഗമി  ഉജ്ജവ്ലവത്തായ 
അഗ്നി ലിംഗ േളാ കൂടി അതിേഘാരമായ വിഷ വയ്െത്ത ധരി  
പ േഗാത്തമെന, അേനകം െകാ മുടിക  അ നപര് തെത്ത എ േപാെല 
നിന്തിരുവടി പുേരാഭാഗത്തില്  ക .  

ജവ്ലദക്ഷിപരിക്ഷരദു വിഷ 

ശവ്സേനാഷ്മഭരഃ സ മഹാഭുജഗഃ 

പരിദശയ് ഭവന്തമനന്തബലം 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 55 254

പരിേവഷ്ടയദ ടേചഷ്ടമേഹാ !  ||  6 || 

ജവ്ലി  ക കളില്നി  പുറെ  ഉ മായ വിഷവായുവിെന്റ കഠിനമായ 
േടാ കൂടിയ ആ െപരുംപാ ് ഏ വും ഭാവേത്താ കൂടിയവനും അ ഷ്ട ളായ 

േചഷ്ടകേളാ കൂടിയവനുമായ നിന്തിരുവടിെയ കടി േശഷം വരി  ചു ിക്കള .  

അവിേലാകയ് ഭവന്തമഥാകുലിേത 

തടഗാമിനി ബാലകേധനുഗേണ, 

ജേഗഹതേലഽപയ് നിമിത്തശതം 

സമുദീക്ഷയ് ഗതാ യമുനാം പശുപാഃ    || 7 || 

അതില്പിെ  കരയില്നി ിരു  കുട്ടിക ം പശു ട്ടവും അ െയ കാണാെത 
പരി മി െകാണ്ടിരി േ ാ   അ ാടിയി ം അനവധി ദുര് ിമിത്ത െള കണ്ടിട്ട് 
േഗാപന്മാര്  യമുനാതടത്തിേലെക്കത്തിേ ര് .  

അഖിേലഷു വിേഭാ ! ഭവദീയദശാ- 

മനേലാകയ് ജിഹാസുഷു ജീവഭരം 

ഫണിബന്ധനമാശു വിമുചയ് ജവാ 

ദുദഗമയ്ത ഹാസജുഷാ ഭവതാ  || 8 || 

ഭഗവാെന! അവെര ാവരും അ യുെട സ്ഥിതിെയ കണ്ടിട്ട് ജീവെന 
കളയുവാെനാരുെ ട്ടേ ാ   അക്ഷണംതെ  സര് ബന്ധനത്തില്നി ം 
ത ത്താ   േവര്െപ ത്തി ഭവാനാ ല്  ഉട തെ  ഉയര് ് െപാ ിവരെ .  

അധിരുഹയ് തതഃ ഫണിരാജഫണാന്  

നനൃേത ഭവതാ മൃദുപാദരുചാ 

കളശിഞ്ജിതനൂപുത മ മിളത് 
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കരകംങ്കണസ ല സംകവ്ണിതം.   ||  9 || 

അനന്തരം കാളിയെന്റ പട ളില്  ചാടിക്കയറി, മാര്ദ്ദവമു  പാദേശാഭേയാ കൂടിയ 
നിന്തിരുവടിയാല്  കാല്ത്തളക െട മ രമായ ശ േത്താടിണ ിയ മേനാഹരമായ 
ൈകവളക െട കി ക്കേത്താ കൂടി നൃത്തം െച െ .  

ജഹൃഷുഃ  പശുപാ തുഷുര്മുനേയാ 

വവൃഷുഃ കുസുമാനി സുേര ഗണാഃ 

തവ്യി നൃതയ്തി മാരുതേഗഹപേത ! 

പരിപാഹി സ മാം തവ്മദാന്തഗദാത്  || 10 || 

അ േയാ ഗുരുവാ ര ! നിന്തിരുവടി നൃത്തംെച സമയത്ത് േഗാപന്മാര്  
സേന്താഷി ; മഹര്ഷിമാരാനന്ദി , േദവന്മാര്  പു െള വര്ഷി . അ കാരമു  
നിന്തിരുവടി എെ  ഈ തീരാവയ്ാധിയില്നി ം രക്ഷിേക്കണേമ.  

കാളിയമര്ദ്ദനവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പത്തഞ്ചാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  568 

വൃത്തം. േതാടകം.  ലക്ഷണം സഗണം കിലനാലിഹ േതാടകമാം. 
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Dasakam 56 - കാളിയമര്ദ്ദനവര്ണ്ണനം 
 

രുചിത കമ്പിത കുണ്ഡലമണ്ഡലഃ 

സുചിരമീശ! നനര്ത്തിഥ പന്നേഗ 

അമര താഡിത ദു ഭി സുന്ദരം 

വിയതി ഗായതി ൈദവതയൗവേത   || 1 || 

അേ  സര്േ ശവ്രാ ! േദവവനിതക   േദവന്മാരടി  ദു ബിവാദയ്േത്താടിടേചര്   
സുന്ദരമാകുംവണ്ണം ആകാശേദശത്തില്  ഗാനം െച െവ നിന്തിരുവടി ഭംഗിയി ല്  
ചലി ിക്കെ ട്ട കര്ണ്ണാഭരണേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് കാളിയനില്  വളെരേനരം നൃത്തം 
െച .  

നമതി യദയ്ദമുഷയ് ശിേരാ ഹേര ! 

പരിവിഹാഅ തദുന്നതമുന്നതം 

പരിമഥന്  പദപങ്കരുഹാ ചിരം 

വയ്ഹരഥാഃ കരതാള മേനാഹരം.  || 2 ||  

അ േയാ ഗര് ാപഹ! ഈ കാളിയെന്റ ഏേതത് ഫണം വിവശമായി താണട േവാ 
അതിെന ഉേപക്ഷി ് ഉയര് യര് വെയ പാദപ ജത്താ ല്  ചവിട്ടി 
മര്ദ്ദി വനായിട്ട് ൈകത്താളം പിടി ് മേനാഹരമാകുംവണ്ണം നിന്തിരുവടി വളെര 
േനരം ീഡി .  

തവ്ദവഭഗ്ന വിഭുഗ്ന ഫണാഗേണ 

ഗളിത േശാണിത േശാണിത പാഥസി 

ഫണിപതാവവസീദതി സന്നതാഃ 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 56 257

തദബലാസ്തവ മാധവ ! പാദേയാഃ  ||  3 || 

അ ് ചവിട്ടി മര്ദ്ദി തുനിമിത്തം ക്ഷീണി ട ിയവയായ പത്തികേളാ  കൂടിയവനായി 
ഉദവ്മി  ര ത്താല്  യമുനാജലെത്ത ര വര്ണ്ണമാക്കിെച ിട്ട് കാളിയ   ഏ വും 
പരവശനായേ ാ   േഹ ീകാന്ത! ആ കാളിയെന്റ പത്നിമാര്  അ യുെട 
തൃക്കാലിണകളില്  വണ ി.  

അയി പുൈരവ ചിരായ പരി ത 

തവ്ദനുഭാവ വിലീനഹൃേദാ ഹി താഃ 

മുനിഭിരപയ്നവാപയ്ൈഥഃസ്തൈവഃ 

നുനുവുരീശ ! ഭവന്തമയ ിതം.  ||  4 || 

അ േയാ ഭഗവാേന! പ തെ  വളെരക്കാലമായി അ യുെട മാഹത്മയ്ം 
േകട്ടി തുെകാണ്ട് അ യില്  ലയി ിരു  മനേ ാ കൂടിയവരായ അവ ര്  
മുനിമാരാല്കൂടി ാപിക്കെ വാ   കഴിവി ാത്ത മാര് ളായ േ ാ    െകാണ്ട് 
നിതയ്സവ്ത നായ നിന്തിരുവടിെയ തി .  

ഫണിവധൂഗണ ഭ ിവിേലാകന 

വികസത്കരുണാകുല േചതസാ 

ഫണിപതിര്  ഭവതാച ത! ജീവിത 

സ്തവ്യി സമര്പ്പിത മൂര്ത്തിരവാനമത്  ||  5 || 

അ േയാ ഷ ഭാവരഹിത! നാഗ ീക െട ഭ ി കാ കയാല്  വര്ദ്ധി  
കരുണെകാണ്ട് മന ിളകിയ നിന്തിരുവടിയാല്  അഭയം നല്കെ ട്ട കാളിയ    
നിന്തിരുവടിയില്  സമര് ിക്കെ ട്ട ശരീരേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് വീണു നമസ്കരി .  

രമണകം ജ വാരിധി മദ്ധയ്ഗം, 

ഫണിരിപു ര്ന്ന കേരാതി വിേരാധിതാം 
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ഇതി ഭവദവ്ചനാനയ്തി മാനയന്  

ഫണിപതിര്  നിരഗാദുരൈഗഃസമം   ||  6 || 

‘സമു മദ്ധയ്ത്തി  രമണകെ  ദവ്ീപിേലക്ക് േപാ േക്കാ ക സര് ശ വായ 

ഗരുഢ   ഉപ വി കയി ’ എ ി ിെനയു  നിന്തിരുവടിയുെട വാ കെള 
ബ മാനി വനായി കാളിയ   മ  സര് േളാ കൂടി അവിെടനി  
ഒഴി േപായി.  

ഫണിവധൂജന ദത്തമണി ജ 

ജവ്ലിതഹാര ദുകൂല വിഭൂഷിതഃ 

തടഗൈതഃ മദാ  വിമി ിൈതഃ 

സമഗഥഃ സവ്ജൈനര്  ദിവസാവധൗ  ||  7 || 

നാഗപത്നിമാരാല്  ന െ ട്ട രത്ന െകാ  േശാഭി  മു മാലക  , 
പ വ   എ ിവയാ ല്  അല രിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി സന്ധയ്ാസമയത്തി ല്  
ആനന്ദാ ക്കള്  െപാഴി െകാണ്ട് നദീതീരത്തില്നില്  സവ്ജന േളാ  
കൂടിേ ര് .  

നിശി പുനസ്തമസാ ജമന്ദിരം 

ജിതുമക്ഷമ ഏവ ജേനാത്കേര 

സവ്പതി ത  ഭവച്ചരണാ േയ 

ദവകൃശാനുരരുന്ധ സമന്തതഃ   ||  8 ||  

അനന്തരം രാ ിയില്തെ  ഇരു െകാണ്ട് അ ാടിയിേല  േപാകുവാ   
കഴിവി ാെത അ െയതെ  ശരണമായിക്കരുതി ജന ട്ടം ആ യമുനാതീരത്തി ല്  
ഉറ ിക്കിട േ ാ   കാ തീ ചു ം പടര് പിടി .  
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ബുധിതാനഥ പാലയ പാലേയതി 

ഉദയദാര്ത്തരവാന്  പശുപാലകാന്  

അവിതുമാശു പപാഥ മഹാനലം 

കിമിഹ ചി മയം ഖലു േത മുഖം  ||  9 || 

അനന്തരം ഉറക്കമുണര് പരായി “രക്ഷിക്കെണ”, രക്ഷിക്കെണ’, എ ് ഉ ത്തില്  
നിലവിളി വരായ േഗാപാലന്മാെര രക്ഷി തി േവണ്ടി ഭവാ   ആ 
െകാ തീയിെന അക്ഷണംതെ  പാനംെച .! ഇതില്  
ആ ര് െ വാനാന്താണു ത് ? ഈ അഗ്നി നിന്തിരുവടിയുെട മുഖംതെ യേ ാ ! 

ശിഖിനി വര്ണ്ണത ഏവ ഹി പീതതാ 

പരിലസ, തയ്ധുനാ ിയയാപയ്സൗ 

ഇതി നുതഃ പശുൈപര്  മുദിൈതര്  വിേഭാ ! 

ഹര ഹേര ! ദുരിൈതഃ സഹ േമ ഗദാന്   || 10 || 

വ ിയില്  വര്ണ്ണംെകാ തെ  പീതത   (മ ്നിറം) േശാഭി ണ്ട്. ഇേ ാ   
ഈ പീതത (പാനംെച  എ  അവസ്ഥ) ിയെകാ ം േശാഭി .  
എ ി കാരം ഷ്ടരായ പശുപാലന്മാരാല്  തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി േഹ 
വിളവായ ീകൃഷണാ ! പാപ േളാ ി ് എെന്റ േരാഗേത്തയും ഇ ാതാേക്കണെമ.  

കാളിയമര്ദ്ദനവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പത്താറാംദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  578 

വൃത്തം. തവിളംബിതം  ലക്ഷണം തവിളംബിതമാം നഭവും ഭരം. 
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Dasakam 57 - ലംബവധവര്ണ്ണനം. 
 

രാമസഖഃ കവ്ാപി ദിേന കാമദ ! 

ഭഗവന്  ! ഗേതാ ഭവാന്  വിപിനം 

സൂനുഭിരപി േഗാപാനാം  

േധനുഭിരഭിസംവൃേതാ ലസേദവ്ഷഃ  ||  1  ||  

അേ  അഭീഷ്ടദായകനായ ഭഗവാേന, ഒരു ദിവസം നിന്തിരുവടി പശുപബാല 
കന്മാരാ ം പശുക്കളാ ം ഴെ ട്ടവനായിട്ട് സര് ാല ാരപരിേശാഭിതനായി 
ബലരാമേനാ ംകൂടി വനത്തിേലക്ക് െച വേ ാ. 

സന്ദര്ശയന്  ബലായ 

ൈസവ്രം വൃന്ദാവന ിയം വിമലാം 

കാണ്ഡീൈരഃസഹ ബാൈലഃ 

ഭാണ്ഡീരകമാഗേമാ വടം ീഡന്   ||  2 || 

സവ് മായ വൃന്ദവനേശാഭെയ നിര് ി മാംവണ്ണം ബലഭ ായി കാട്ടിെക്കാ ത്ത് 
ൈകയില്  േകാ കേളന്തിയ ബാലകെരാ ി ് നിന്തിരുവടി ഭാ ീരകെമ  
വടവൃക്ഷെത്ത ാപി .  

താവത് താവകനിധന 

ഹയാലുര്  േഗാപമൂര്ത്തിരദയാലുഃ 

ൈദതയ്ഃ ലംബനാമാ 

ലംബബാഹും ഭവന്തമാേപേദ   ||  3 || 
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ആ സമയത്ത് അ െയ വധിേക്കണെമ േദ്ദശി െകാണ്ട് നിര്ദ്ദയനായ ലംഭെന  
അസുര   േഗാപാലേവഷധാരിയായി ആജാനുബാ വായ നിന്തിരുവടിെയ സമീപി .  

ജാനന്നപയ്വിജാനന്നിവ 

േതന സമം നിബദ്ധസൗഹാര്ദ്ദഃ 

വടനികേട പടുപശുപ 

വയ്ാബദ്ധം ദവ്ന്ദവ്യുദ്ധമാരബ്ധാഃ   || 4 || 

ഭവാ   ഇെത ാം അറിയു വനായിരു ി ം അറിയാത്തവെന േപാെല 
അവേനാ കൂെട േ ഹത്താല്  ബന്ധിക്കെ ട്ടവനായി വടവൃക്ഷത്തിെന്റ സമീപത്തി ല്  
സമര്ത്ഥരായ േഗാപബാലന്മാേരാെടാ ി ് മുഷ്ടിയുദ്ധെത്ത ആരംഭി .  

േഗാപാ  വിഭജയ് തനവ്ന്  

സംഘം ബലഭ കം ഭവത്ക്കമപി 

തവ്ദ്ബലഭീരും ൈദതയ്ം 

തവ്ദ്ബലഗതമനവ്മനയ്ഥ ഭഗവന്   || 5 || 

േഹ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകാരക ! നിന്തിരുവടി േഗാപന്മാെര ബലഭ െന 
സംബന്ധി തായും ര  സംഘ ളായി പിരി ിട്ട് അ യുെട ബലെത്ത 
ഭയ വനായ ആ ദാനവെന നിന്തിരുവടിയുെട സംഘത്തില്  േചരു തി  
സമ്മതി .  

ക ിത വിേജതൃവഹേന സമേര പരയൂഥഗം സവ്ദയിതതരം 

ീദാമനമധത്ഥാഃ പരാജിേതാ ഭ ദാസതാം ഥയന്   || 6 || 

ജയി വെന േതാ വ   ചുമലിേല ാെമ  നി യേത്താെടയു  (ആ ലീലാപരമായ) 
യുദ്ധത്തില്  നിന്തിരുവടി പരാജിതനായി ഭ ദാസെന തിെന 
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സിദ്ധമാക്കിെച െകാണ്ട് ഏതൃകക്ഷിയി  തനിക്ക് ഏ വും ിയെ ട്ടവനായ 
ീദാമാെവ  ബാലെന വഹി .  

ഏവം ബഹുഷു വിഭുമന്  ! 

ബാേലഷു വഹ  വാഹയ്മാേനഷു 

രാമവിജിതഃ ലംേബാ 

ജഹാര തം ദൂരേതാ ഭവദ്ഭീതയ്ാ ..  || 7 || 

അ േയാ മഹാത്മാേവ! ഇ കാരം വളെര കുട്ടിക   ചുമ വരായും 
ചുമക്കെ വരായും തീര് ിരു  അവസരത്തി ല്  ബലരാമനാ ല്  േതാ ിക്കെ ട്ട 
ലംബ   ഭവാെനയു  ഭയംനിമിത്തം അവെന വളെര ദൂരേത്തക്ക് ചുമ െകാ  

േപായി.  

തവ്ത് ദൂരം ഗമയന്തം 

തം ദൃഷ്ടവ്ാ ഹലിനി വിഹിതഗരിമഭേര 

ൈദതയ്ഃ സവ്രൂപമാഗാത് 

യ പാത് സ ഹി ബേലാഽപി ചകിേതാഽഭൂത്  ||  8 || 

അ യുെട സമീപത്തില്നി ം അക േപാകു  അവെന കണ്ടിട്ട് ബലരാമ   തെന്റ 
ഘനെത്ത വര്ദ്ധി ി െ ാ   ആ ദാനവ   സവ്ന്തരുപെത്ത ാപി .  ആ രുപെത്ത 
കണ്ടിട്ട് ആ ബലഭ നുംകൂടി ഭയമു വനായി ഭവി .  

ഉച്ചതയാ ൈദതയ്തേനാഃ 

തവ് ഖമാേലാകയ് ദൂരേതാ രാമഃ 

വിഗതഭേയാ ദൃഢമുഷ്ടയ്ാ 

ഭൃശദുഷ്ടം സപദി പിഷ്ടവാേനനം  ||  9 || 
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ആ ബലരാമ   ൈദതയ്േദഹത്തിെന്റ ഉയരംെകാണ്ട് അ യുെട മുഖെത്ത 
അകെലനി ം ദര്ശി ിട്ട് ഭയമക വനായി കഠിനമായ മുഷ്ടി ഹരംെകാണ്ട് 
അതിദുഷ്ടനായ ഇവെന െപെട്ട  ചത കള .  

ഹതവ്ാ ദാനവവീരം ാപ്തം 

ബലമാലിലിംഗിഥ േ ംണാ 

താവന്മിലേതാര വേയാഃ 

ശിരസി കൃതാ പു വൃഷ്ടി രമരഗൈണഃ   ||  10 || 

അസുരവീരെന നി ഹി ിട്ട് വ േചര്  ബലഭ െന നിന്തിരുവടി വാത്സലയ്േത്താെട 
ആലിംഗനം െച . ആ സമയത്ത് ഒരുമി ് േചര് ിരു  നി ളിരുവരുേടയും 
ശിര ില്  േദവന്മാരാല്  പു വര്ഷം െച െ .  

ആലംേബാ ഭുവനാനാം 

ാലംബം നിധനേമവമാരചയന്  

കാലം വിഹായ സേദയ്ാ 

േലാലംബരുേച ! ഹേര ! ഹേരഃ േ ശാന്    || 11 || 

വരിവണ്ടിെന്റ േദഹേശാഭേയാ കൂടിയ േഹ ഭഗവ   ! ഭുവന ക്കാ യവും 
ഇ കാരം ലംബവധെത്ത സാധി വനുമായ നിന്തിരുവടി കാലതാമസംകൂടാെത 
ഉടെനതെ  എെന്റ േ ശ െള ഉ ലനം െചേ ണേമ.  

ലംബവധവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പേത്തഴാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 589 

വൃത്തം: ആര് . 
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Dasakam 58 - ദവാഗ്നിേമാക്ഷവര്ണ്ണനം.  
 

തവ്യി വിഹരനേലാേല ബാലജാൈലഃ ലംബ 

മഥനസവിളംേബ േധനവഃ ൈസവ്രചാരാഃ 

തൃണകുതുകനിവിഷ്ടാ ദൂരദൂരം ചരന്തയ്ഃ 

കിമപി വിപിനൈമഷീകാഖയ്മീഷാബഭൂവഃ   ||  1 || 

നിന്തിരുവടി േഗാപകുമാരന്മാേരാ കൂടി കളി തിലൗല്സുകയ്േത്താ കൂടിയവനായി 
ലംബാസുരവധം നിമിത്തം അ ം താമസി കയാല്  പശുക്കള്  ഇഷ്ടം േപാെല 

സ രി െകാ  പു ി  കൗതുകേത്താ കൂടി വളെരദൂരം േമ െച  
ഐഷീകെമ  േപരു  ഒരു കാട്ടില്  എത്തിേചര് .  

അനധിഗതനിദാഘ ൗരയ് വൃന്ദാവനാന്താത് 

ബഹിരിദമുപയാതാഃ കാനനം േധനവസ്താഃ 

തവ വിരഹവിഷണ്ണാഃ ഊഷ്മല ീഷ്മതാപ 

സരവിസരദംഭസയ്ാകുലാഃസ്തംഭമാപുഃ   ||  2 || 

ഉഷ്ണകാലത്തിെന്റ ചുെടെന്ത ് അറി ിട്ടി ാത്ത വൃന്ദാവന േദശത്തില്നി ം 
പുറെമയു  ഈ കാട്ടിെലത്തിേ ര്  ആ പശുക്ക  , അ െയ വിട്ടക ്തിനാല്  
വിഷാദി വയായി േവനല്  ടിെന്റ കാഠിനയ്ം നിമിത്തമുണ്ടായ ദാഹത്താ ല്  
പരവശ ളായി ംഭി േപായി.  

തദനു സഹ സഹാൈയഃ ദൂരമനവ്ിഷയ് ശൗേര ! 

ഗളിതസരണി മുഞ്ചാരണയ് സഞ്ജാത േഖദം 
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പശുകുലഭിവീക്ഷയ് ക്ഷി മാേനതുമാരാത് 

തവ്യി ഗതവതി ഹീ ഹീ സര് േതാഽഗ്നിര് ംേഭ,  ||  3 || 

േഹ ശൗേര! ആ സമയം സഹായികെളാ ി ് വളെരദൂരം അേനവ്ഷി ് നട  
വഴിപിഴ ്, ഇഷീകവനത്തില്  കിട ഴ  പശുവൃന്ദെത്ത ക പിടി , ഉടെന 
തിരിെകെകാ വരു തി ് നിന്തിരുവടി അ  െച  സമയം കഷ്ടം! കഷ്ടം! 
കാ തീ ചു ം പടര് പിടി വേ ാ.  

സകലഹരിതി ദീേപ്ത േഘാരഭാംകാര ഭീേമ 

ശിഖിനി വിഹിതമാര്ഗ്ഗാഃ അര്ദ്ധദഗ്ദ്ധാ ഇവാര്ത്താഃ 

അഹഹ ഭുവനബേന്ധാ ! പാഹി പാഹീതി സര്േ   

ശരണമുപഗതാസ്തവ്ാം താപഹര്ത്താരേമകം  ||  4 || 

ഭയ രമായ ഭാ ാരശ േത്താെട വര്ദ്ധി യര്  ആ അഗ്നി ചു ഭാഗ ം 
പടര് ജവ്ലി േ ാ   വഴിത ക്കെ ട്ടാവരായി, പകുതിേയാളം ദഹി  മട്ടില് , 
ദുഃഖി വരായ അവെര ാം "അേ ാ കഷ്ടം, േലാകബ വായ ഭഗവ   
രക്ഷിക്കേണ, രക്ഷിക്കേണ" എ ് സന്താപനാശനായ അ െയ തെ  ശരണം 
ാപി .  

അലമലമതിഭീതയ്ാ സര് േതാ മീലയദ്ധവ്ം  

ദൃശമിതി തവ വാചാ മിലിതാേക്ഷഷു േതഷു 

കവ് നു ദവദഹേനാഽസൗ കു  മുഞ്ജാടവീ സാ ! 

സപദി വവൃതിേര േത ഹന്ത ~ ഭാണ്ഡീരേദേശ ||  5 || 

‘അധികം ഭയ ത് മതി മതി നി െള ാവരും കണ്ണട വി   ന് ’ എ  അ യുെട 
വാ കളാല്  അവര്  ക കളട സമയം ഈ കാട്ടിതുെയവിെട? ആ 
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ഇഷീകവനെമവിെട? അവരുട തെ  ഭാണ്ഡീരവനത്തി ല്  വ േചര്   
ആ ര് ംതെ . ! 

ജയ ജയ തവ മായ േകയമീേശതി േതഷാം 

നുതിഭിരുദിത ഹാേസാ ബദ്ധനാനാ വിലാസഃ 

പുനരപി വിപിനാേന്ത ാചരഃ, പാടലാദി 

സവ നികരമാ  ാഹയ് ഘര്മ്മാനുഭാേവ ..  ||  6 || 

േഹ ഭഗവ  ! അ  വിജയി ാ ം അവി െത്ത ഈ മായ എന്താണ്? 
എ ി ിെനയു  അവരുെട തികളാല്  പു ിരിെക്കാ വനായി 
ഇവിധഭാവവിലാസ േളാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി പു ാതിരി മുതലായ വൃക്ഷ    
പു ി നില് തിനാ ല്     മാ ം അറിയെ ടാവു  ീ ത്തിെന്റ ഭാവ 
േത്താ കൂടിയ വനാന്തരത്തില്  വീ ം പശുക്കെള േമ നട .  

തവ്യി വിമുകമിേവാൈചഃ താപഭാരം വഹന്തം 

തവ ഭജനവദന്തഃ പങ്കമുേച്ഛാഷയന്തം 

തവ ഭുജവദുദഞ്ചദ് ഭൂരിേതജഃ വാഹം 

തപസമയമൈനഷീഃ യാമുേനഷു സ്ഥേലഷു   ||  7 || 

അ യില്  രസമി ാത്തവെന േപാെല വര്ദ്ധി  താപഭാരെത്ത വഹി െകാ ം 
അ യി  ഭ ിെയ തുേപാെല അക  മാലിനയ്െത്ത ഉണക്കിക്കള ം 
അ യുെട തൃൈക്കകെള വിധം ഏ വും വര്ദ്ധി  േതജേ ാ കൂടിയുമിരി  
ീ കാലെത്ത അ ് യമുനാസ്ഥലവിഭാഗ ളി ല്  കഴി കൂട്ടി.  

തദനു ജലദ ജാൈലഃ തവ്ദവ്പു ഭാഭിര്  

വികസദമലവിദ ത്പീതവാേസാ വിലാൈസഃ 

സകലഭുവനഭാജാം ഹര്ഷദാം വര്ഷേവലാം  
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ക്ഷിതിധരകുഹേരഷു ൈസവ്രവാസീ വയ്ൈനഷീഃ  ||  8 || 

അതില്പിെ  നിന്തിരുവടി ശരീരേശാഭ  തുലയ്മായ കാന്തിേയാ ം 
കാശമാന ളായി നിര്മ്മല ളായിരി  മി ല്പിണരുകളാകു  

പീതാംബരവിലാസേത്താ ം വിലസു  േമഘസമൂഹ ളാല്  േലാകവാസിക െക്ക ാം 
സേന്താഷേമകു  വര്ഷകാലെത്ത പര് തഗുഹകളില്  സുഖമായി കഴി കൂട്ടി.  

കുഹരതല നിവിഷ്ടം തവ്ാം ഗരിഷ്ഠം ഗിരീ ഃ 

ശിഖികുല നവേകകാ കാകുഭിഃ േ ാ കാരീ 

ടകുടജ കദംബേസ്താമ പു ാഞ്ജലിം ച 

വിദധദനുേഭേജ േദവ ! േഗാവര്ദ്ധേനാ ഽസൗ ||  9 || 

േഹ ഭഗവ  ! ഈ േ ഗിരിയായ േഗാവര്ദ്ധനം ഗുഹ ക  പാര്  
മഹാനുഭാവനായ നിന്തിരുവടിെയ മയി ക േത േകാമളമായ േകകാരവ ളാല്  
കീര്ത്തി െകാ ം വികസു തുട ിയ കടജം, കദംബം എ ി വൃക്ഷ െട 
കുസുമ ളാല്  പു ാ ലി െച െകാ ം നാ േതാ ം േസവി വ .  

അഥ ശരദമുേപതാം താം ഭവദ് ഭ േചേതാ 

വിമലസലിലപൂരാം മാനയന്  കാനേനഷു 

തൃണമമലവനാേന്ത ചാരു സഞ്ചാരയന്  ഗാഃ 

പവനപുരപേത! തവ്മ് േദഹി േമ േദഹസൗഖയ്ം.  || 10 || 

േഹ വാതാലേയശ! അനന്തരം വന േദശ ളി ല്  വ േചര് തും അ യുെട 
ഭ ന്മാരുെട മേനാവൃത്തിേപാെല നിര്മ്മലമായ ജല വാഹേത്താ കൂടിയതുമായ ആ 
ശരല്ക്കാലെത്ത ആദരി വനായി പരിശുദ്ധമായ വൃന്ദവനത്തി ല്  പശുക്കെള 
നവതൃണ േദശ ളില്കൂടി നയി വനായ നിന്തിരുവടി എനിക്ക് േദഹസൗഖയ്ം 
നല്കിയാ ം. 

ദവാഗ്നിേമാക്ഷവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പെത്തട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
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ആദിതഃ േ ാകാഃ 597 
വൃത്തം മാലിനി.  
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Dasakam 59 - േവണുഗാനവര്ണ്ണനം 
 

തവ്ദവ്പുര്  നവകലായ േകാമളം 

േ മേദാഹനമേശഷേമാഹനം 

ഹ്മതത്തവ് പരചി ദാത്മകം 

വിക്ഷയ് സ മുഹുരനവ്ഹം ീയഃ   ||  1 || 

പുതുതായി വിടര്  കായ മലെര േപാെല രമയ്വും േ മവര്ദ്ദകവും എ ാവേരയും 
േമാഹി ി തും സത്തായും ചിത്തായും പരാനന്ദാത്മകമായിരി  അ യുെട 
േകാമളവി ഹമാകു  ഹ്മെത്ത കണ്ടിട്ട് േഗാപികള്  നാ േതാ ം േമാഹി തുട ി.  

മന്മേഥാന്മഥിത മാനസാഃ മാത് 

തദവ്ിേലാകനരതാസ്തതസ്തതഃ 

േഗാപികാസ്തവ ന േസഹിേര ഹേര ! 

കാനേനാപഗതിമപയ്ഹര്മുേഖ   .. ||  2 || 

ഹേര! േഗാപിക   േമണ കാമേദവനാ ല്  പീഡിക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവരായ് 
അവിടവിെട നി  അ െയ ദര്ശി തി ല്  അതയ്ാസ ിയു വരായി 
ഭാതസമയ  അ യുെട വനത്തിേല  ഗമനേത്തകൂടി സഹി ാ   

ശ ിയു വരായി .  

നിര്ഗ്ഗേത ഭവതി ദത്തദൃഷ്ടയഃ ദവ്ദ്ഗേതന മനസാ മൃേഗക്ഷണാഃ 

േവണുനാദമുപകര്ണ്ണയ് ദൂരതഃ  തവ്ദവ്ിലാസ കഥയാഭിേരമിേര   ||  3 || 

നിന്തിരുവടി േപാകുേ ാള്  കണ്ണിമ ാെത േനാക്കിേക്കാ  അ യില്  ലയി  
മനേ ാ കൂടിയ േപടമാ മിഴിമാരായ േഗാപിക   ദൂര നി  േവണുനാദേത്ത േകട്ട് 
അ യുെട ലീലവൃത്താന്തകഥനത്താല്  രമി െകാണ്ടിരു .  
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കാനനാന്തമിതവാന്  ഭവാനപി സ്നിഗ്ദ്ധപാദപതേല മേനാരേമ 

വയ്തയ്യാകലിതപാദമാസ്ഥിതഃ തയ്പൂരയത േവണുനാളികാം  ||  4 || 

കാട്ടി ില്  േവശി ിരു  നിന്തിരുവടിയും മേനാഹരമായ ന നിഴലി തായ 
ഒരു വൃക്ഷത്തി   കീഴി ല്  കാ ല്  തമ്മി ല്  പിണ നി െകാണ്ട് ഓട ഴ ല്  
ഊതിെക്കാണ്ടിരു .     

മാരബാണധുത േഖചരീകുലം നിര് ികാര പശുപക്ഷി മണ്ഡലം 

ാവണം ച ദൃഷദാമപി േഭാ ! താവകം വയ്ജനി േവണുകൂജിതം.  || 5 || 

 

(ബര്ഹാപീഡം നടവരവപുഃ കര്ണ്ണേയാഃ കര്ണികാരം 

ബി ദവ്ാസഃ കനകകപിശം ൈവജയന്തിം ച മാലാം 

ര ാന്  േവേണാരധരസുധയാ പൂരയന്  േഗാപവൃൈന്ദഃ 

വൃന്ദാരണയ്ം സവ്പദരമണം ാപിശദ് ഗീതകീര്ത്തിഃ ) 

േഹ േഭാ! അ യുെട േവണുഗാനം മന്മധബാണ ളാല്  അ ര ീക െട 
ൈസവ്ര് േത്തകൂടി ചലി ി തായി, പശുപക്ഷി സമൂഹ െള നി ലമാ തായി, 
ശിലകെളേ ാ മലിയി തായി സരി .  

േവണുര  തരലാംഗുലിദളം  

താലസഞ്ചലിത പാദപ വം 

തത് സ്ഥിതം തവ പേരാക്ഷമപയ്േഹാ ! 

സംവിചിന്തയ് മുമുഹുര് ജാംഗനാഃ  ||  6 || 

ഓട ഴലിെന്റ സുഷിരസീമകളില്കൂടി നീ ിെക്കാണ്ടിരി  ൈകവിര കേളാ ം 
താളത്തി നുസരി ിളകു  കാല്ത്തളിരുകേളാ ംകൂടിയ അ യുെട ആ നില 
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അ തയ്ക്ഷെമ ി ം മന െകാ  ധയ്ാനി െകാണ്ട് േഗാപ ീക   മനംമയ ി 
നി േപായി !  

നിര് ിശംക ഭവദംഗ ദര്ശിനീഃ 

േഖചരീഃ ഖഗമൃഗാന്  പശൂനപി 

തവ്ത്പദ ണയി കാനനം ച താഃ 

ധനയ്ധനയ്മിതി നനവ്മാനയന്   ||  7 || 

അ യുെട േകാമളരൂപെത്ത യാെതാരു സേ ാചവുംകൂടാെത േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി  
ആകാശചാരികളായ അ ര കേളയും പക്ഷി മൃഗ േളയും പശുക്കേളയും അ യുെട 
പാദ ര്ശമനുഭവി  (വൃന്ദാ) വനേത്തയും ആ േഗാപിക   അതയ്ധികം 
ഭാഗയ്മു വെയ  മാനി കതെ  െച .  

ആപിേബയമധരാമൃതം കദാ 

േവണു ഭൂ രസ േശഷേമകദാ ? 

ദൂരേതാ ബത, കൃതം ദുരാശേയതി 

ആകുല മുഹുരിമാഃ സമാമുഹന്   || 8 || 

ഓട ഴലനുഭവി ് അവേശഷി  രസേത്താ കൂടിയ അധരാമൃതെത്ത എേ ാഴാണ് 
ഒരിക്കെല ി ം പാനം െച ാനിടവരു ത്? കഷ്ടം! ആ കാലം 
അ െത്താ മി തെ ; ദുരാ ഹംെകാ  ആവു െതന്ത്? എ ി െന ഇവര്  
ഉല്ക്കണ്ഠിതരായി ഏ വും പരവശരായി. 

തയ്ഹം ച പുനരിത്ഥ മംഗനാഃ ചിത്തേയാനി ജനിതാദനു ഹാത് 

ബദ്ധരാഗവിവശാസ്തവ്യി േഭാ! നിതയ്മാപുരിഹ കൃതയ്മൂഢതാം.   ||  9 || 
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സര്േ ശവ്ര ! ദിവസംേതാ ം വീ ം വി ം ഇ കാരം േഗാപവനിതക   കാമേദവെന്റ 
അനു ഹംനിമിത്തം നിന്തിരുവടിയി ണ്ടായ ഢമായ അനുരാഗത്താല്  വശംെകട്ട് 
എ ാ േപാഴും ഹകൃതയ് ളില്  മന െച ാത്തവരായി ഭവി .  

രാഗസ്താവജ്ജായേത ഹി സവ്ഭാവാത് 

േമാേക്ഷാപാേയാ യത്നതഃസയ്ാന്ന വാ സയ്ാത് 

താസാം േതവ്കം തത് ദവ്യം ലബ്ധമാസീത് 

ഭാഗയ്ം ഭാഗയ്ം ! പാഹി മാം മാരുേതശ ! ||  10 || 

അനുരാഗം ാണിക െക്ക ാം സവ്ാഭാവികമായിത്തെ   ഉണ്ടാവു താണെ ാ. 
േമാക്ഷത്തി  ഉപായം യന്തംെകാണ്ട് ഉണ്ടാവുകെയാ ഉണ്ടാവതിരിക്കകേയാ 
െച ാം. അവ ര്ക്കാകെട്ട അവ ര ം ഒ ായിത്തെ  ലഭി . ഭാഗയ്ം ! വലിയ ഭാഗയ്ം! 
അേ  വാതാലേയശ! എെ  കാത്തരുളിയാ ം ! 

േവണുഗാനവര്ണ്ണനം എന്ന അമ്പെത്താമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  607 

വൃത്തം രേഥാദ്ധതാ. 10 ശാലിനീ. 
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Dasakam 60 - േഗാപിവ ാപഹാരവര്ണ്ണനം. 
 

മദനാതുര േചതേസാഽനയ്ഹം ഭവദം ിദവ്യദാസയ് കാമയ്യ 

യമുനാതടസീമ്നി ൈസകതീം തരലേക്ഷയ്ാ ഗിരിജാം സമാര്ച്ചിചന്  || 1 || 

ദിവസംേതാ ം കാമാര്ത്തിയാ ല്  വിവശമായ ചിത്തേത്താ കൂടിയ ആ ച ലാക്ഷിക   
അ യുെട കാലണികെള ശു ഷി തി ാ ഹി കയാ ല്  യമുനാനദീതീരത്തി ല്  
മണല്െക്കാ  നിര്മ്മിക്കെ ട്ട ീപാര് തിവി ഹെത്ത വഴിേപാെല പൂജി വ .  

തവ നാമ കഥാരതാഃസമം സുദൃശഃ ാതരുപാഗതാഃ നദിം 

ഉപഹാരശൈതരപുജയന്  ദയിേതാ നന്ദസുേതാ ഭേവദിതി  ||  2 ||  

ആ സുന്ദരിമാര്  അ യുെട നാമകഥകളി ല്  അഭിരുചിേയാ കൂടിയവരായി 
പുലര്കാലത്ത് ഒരുമി ് യമുനാനദിെയ ാപി ് "നന്ദാത്മജ   ിയതമനായി 
വേരണേമ" എ ് സ ി ് അനവധി പൂജാ വയ് ളാല്  പൂജി .  

ഇതി മാസമുപാഹിത താഃ തരളാക്ഷീരഭിവീക്ഷയ് താ ഭവാന്  

കരുണാമൃദുേലാ നദീതടം സമയാസീത്തദരു േഹച്ഛയാ  ||  3 || 

ഇ ിെന ഒരു മാസകാലം തമനു ി  ആ വനിതാമണികെള കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടി 
കരുണാര് നായി അവെര അനു ഹിേക്കണെമ  ആ ഹേത്താ കൂടി 
യമുനാനദീതീരത്തില്  െച േചര് .  

നിയമാവസിതൗ നിജാംബരം തടസിമനയ്വമുചയ് താസ്തദാ 

യമുനാജല േഖലനാകുലാഃ പുരതസ്തവ്ാമവേലാകയ് ലജ്ജിതാഃ   ||  4 || 

താവസാനത്തില്  ത െട വ െള നദീതീരത്തി ല്  അഴി െവ ് അവ ര്  
യമുനയിെല ജലത്തില്  ീഡി തി ല്  ഉദ രായി; ആ സമയം മു ഭാഗത്തായി 
നിന്തിരുവടിെയ കണ്ടിട്ട് ലജ്ജേയാ കൂടിയവരായിത്തീര് .  
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പയാ നമിതാനനാസവ്േഥാ വനിതാ, സവ്ംബരജാലമന്തിേക 

നിഹിതം പരിഗൃഹയ് ഭൂരുേഹാ വിടപം തവ്ം തരസാഽധിരൂഢവാന്   || 5 || 

ആ തരുണിക   സേ ാചേത്താെട തല താ ിെക്കാ നി  സമയം നിന്തിരുവടി 
സമീപത്തിലായി െവ െ ട്ടിരു  വ െള വാരിെയ ത്ത് മരെക്കാ ില്  േവഗം 
െച  കയറി.  

ഇഹ താവദുേപതയ് നീയതാം വസനം വഃസുദൃേശാ യഥായഥം 

ഇതി നര്മ്മമൃദുസ്മിേത തവ്യി വതി വയ്ാമുമുേഹ വധൂജൈനഃ   ||  6  || 

സുന്ദരിമാെര! ഇവിെടത്തെ  വ  നി െട വ ം അവരവരുേടതു വാ ിെക്കാ  
െപാ െക്കാ വിന്  എ ി ിെന നിന്തിരുവടി കളിയായി മന്ദഹസി  െകാ  
പറ േ ാ   േഗാപിക   വളെര വിഷമി . 

അയി! ജീവ ചിരം കിേശാര ! നസ്തവ ദാസീരവശീകേരാഷി കിം? 

ദിശാംബരമംബുേജക്ഷേണത  ഉദിതസ്തവ്ം സ്മിതേമവ ദത്തവാന്  || 7 || 

‘േഹ ബാല! ദീര്ഘായു ായിരി ക! നിെന്റ ഇഷ്ടമനുസരി  നട വരായ 

ǌ െള എന്തിനാണ് കുഴ ത്? െചന്താമരാക്ഷ! വ ം തേ ,’ എ ി ിെന 
അേപക്ഷിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി ഒ  മന്ദഹസി കമാ ം െച .  

അധിരുഹയ് തടം കൃതാഞ്ജലീഃ പരിശുദ്ധാഃ സവ്ഗതീര്  നിരിക്ഷയ് താഃ 

വസനാനയ്ഖിലാനയ്നു ഹം പുനേരവം ഗിരമപയ്ദാ മുദ    || 8 || 

കര കയറി ൈകകു ിെക്കാണ്ട് നിഷ്കള രായി തെ തെ  ശരണം ാപി വരായി 
നി ്കു  അവെര കണ്ടി  നിന്തിരുവടി സംതൃപ്തിേയാെട എ ാ വ േളയും എ  
അനു ഹരുപത്തി  ഇ ിെനയു  വാക്കിേനയും െകാ ത്തരുളി.  

വിദിതം നനു േവാ മനീഷിതം വദിതാരസ്തവ്ിഹ േയാഗയ്മുത്തരം 

യമുനാപുളിേന സച ികാഃ ക്ഷണദാ ഇതയ്ബലാസ്തവ്കുചിവാന്   ||  9 || 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 60 275

േഗാപിക്കെള! നി െട അഭിലാഷം എ ാല്  മന ിലാക്കെ . യമുനാനദിയുെട 
മേനാഹരമായ മണല്ത്തിട്ടില്െവ ് കു ര്നിലാവിണ ിയ രാ ിക   ഇതി  
ശരിയായ ഉത്തരം പറ തരു തായിരി ം എ ി ിെന നിന്തിരുവടി ആ 
തരുണികേളാട് അരുളിെ .  

ഉപകര്ണ്ണയ് ഭവ ഖച തം മധുനിഷയ്ന്ദി വേചാ മൃഗിദൃശഃ 

ണയാദയി! വീക്ഷയ് വീക്ഷയ് േത വദനാംബ്ജം ശനൈകര്ഗൃഹം ഗതാഃ 
||10|| 

േഹ േമാഹനാംഗ ! ഹരിേണക്ഷകളായ േഗാപിക   അ യുെട വദനത്തില്നി ം 
െപാഴി  േതേനാഴുകു  വാകയ്െത്ത േകട്ടിട്ട് േ മാതിശയംമൂലം അ യുെട 
മുഖാംബുജെത്ത േനാക്കി മന്ദം മന്ദം ഭവന ളിേല  ഗമി .  

ഇതി നനവ്നുഗൃഹയ് വ വിഃ വിപിനാേന്തഷു പുേരവ സഞ്ചരന്  

കരുണാ-ശിശിേരാ ഹേര ! ഹര തവ്രയാ േമ സകലാമയാവലിം  || 11 || 

അേ  കൃഷ്ണ! ഇ ിെന േഗാപികെള അനു ഹി ിട്ട് പെണ്ടെത്തേ ാെല 
വന േദശ ളില്  സ രി വനായി കാരുണയ്ശീതളനായ നിന്തിരുവടി എെന്റ 
സകലവിധമായ ദുഃഖ േളയും േവഗത്തില്  ഇ ാതാേക്കണേമ ! 

േഗാപിവ ാപഹാരവര്ണ്ണനം എന്ന അ പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  618 
വൃത്തം. വിേയാഗിനി. 

ലക്ഷണം. വിഷേമ സസജം ഗവുംസേമ സഭരം ലം ഗുരുവും വിേയാഗിനി. 
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Dasakam  61 - യജവ്പത്നദ്ധരണവര്ണ്ണനം 
 

തതശ്ച വൃന്ദാവനേതാഽതിദൂരേതാ  

വനം ഗതസ്തവ്ം ഖലു േഗാപേഗാകുൈലഃ 

ഹൃദന്തേര ഭ തര-ദവ്ിജാംഗനാ 

കദംബ കാനു ഹണാ ഹം വഹന്   || 1 || 

അനന്തരം ഏ വും ഭ കളായ വി ീകെള അനു ഹി നു  ആ ഹെത്ത 
മന ില്  വഹി െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി േഗാപന്മാേരാ ം പശു ട്ട േളാ ം കൂടി 
വൃന്ദവനത്തില്നി ം വളെര ദൂര  ഒരു കാട്ടിേലക്ക് എഴുെ കയുണ്ടായേ ാ! 

തേതാ നിരീക്ഷയ്ാശരേണ വനാന്തേര 

കിേശാരേലാകം ധിതം തൃഷാകുലം 

അദൂരേതാ യജ്ഞപരാന്  ദവ്ിജാന്  തി 

വയ്സര്ജ്ജേയാ ദീദിവയ്ാചനായ താന്    || 2 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി മനുഷയ്വാസമി ാത്തതായ ആ വന േദശത്തി ല്  
േഗാപബാലന്മാെര വിശ വരായി ദാഹംെകാണ്ട് വല ിരി വരായി കണ്ടിട്ട് 
അധികം ദൂരത്ത ാത്ത യാഗാനു ാനനിരതരായികഴിയു  ാഹ്മണന്മരുെട 
അ േത്തക്ക് അ ം യാചി തിനായി അവെര പറ യ .  

ഗേതഷവ്േഥാ േതഷവ്ഭിധായ േതഽഭിധാം 

കുമാരേകേഷവ്ാദനയാചിഷു േഭാ ! 

തിസ്ഥിരാ അപയ്ഭിനിന ര തിം 

ന കിഞ്ചിദുചുശ്ച മഹീസുേരാത്തമാഃ    || 3 || 
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സര്േ ശവ്ര! അനന്തരം അവിെട െച േചര്  ആ ബാലന്മാ ര്  അ യുെട േപരും 
പറ െകാണ്ട് അ ം യാചിക്കെവ, ആ ാഹ്മണേ ന്മാര്  

തിസ്ഥിരതണ്ടായിരു ി ം േകട്ടിെ  ഭാവം നടി .  യെതാ  
പറയുകയുമുണ്ടായി .  

അനാദരാത് ഖിന്നധിേയാ ഹി ബാലകാഃ 

സമായയുര്  , യു മിദം ഹി യജവ്സു 

ചിരാദഭ ാഃ ഖലു േത മഹീസുരാഃ 

കഥം ഹി ഭ ം തവ്യി ൈതഃ സമര്പ്പയ്േത   ||  4 ||  

ആ കുട്ടിക   ആദരവുലഭിക്കാ യാ ല്  ഇ ാഭംഗേത്താ കൂടിത്തെ  തിരി വ ; 
യാഗകര്മ്മമനു ി വരില്  ഇതു േയാജി തുതെ യാണ്; ആ മഹാ ാഹ്മണന്മാര്  
വളെരക്കാലമായി ം അ യില്  ഭ ി സംഭവിക്കാത്തവരാണേ ാ അവരാ ല്  
അ യില്  അ ം സമര് ിക്കെ െത ിെന? 

നിേവദയധവ്ം ഗൃഹിണീജനായ മാം 

ദിേശയുരന്നം കരുണാകുലാ ഇമാഃ 

ഇതി സ്മിതാര് ം ഭവേതരിതാ ഗതാഃ 

േത ദാരകാ ദാരജനം യയാചിേത   ||  5 || 

വി പത്നിമാേരാ  ǌാ   പറ യ തായി അറിയി വി  ; ദയാശീലരായ ഇവര്  
ഭക്ഷണം നല് താണ്; എ ി ിെന മന്ദസ്മിതം തൂകിെകാണ്ട് അ യാല്  
അരുളിെച െ ട്ടാതനുസരി ് ആ കുട്ടിക   വീ ം െച ് ാഹ്മണപത്നിമാേരാ  
അ ം യാചി .  

ഗൃഹീതനാമ്നി തവ്യി സം മാകുലാഃ 

ചതുര് ിധം േഭാജയ്രസം ഗൃഹയ് താഃ 
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ചിരം ധൃത തവ്ത് വിേലാകനാ ഹാഃ 

സവ്ൈകര്  നിരുദ്ധാ അപി തൂര്ണ്ണമായയുഃ  ||  6 || 

നിന്തിരുവടിയുെട േപരു രി തുേകട്ട ക്ഷണംതെ  വളെരക്കാലമായി നിന്തിരുവടിെയ 
കാണു തിനു െകാതി െകാണ്ടിരു വരായ അവ ര്  ഉഴേ ാെട നാ  വിധത്തി  
ഭക്ഷണ വയ് െമ െകാണ്ട് സവ്ജന ളാല്  ത ക്കെ ട്ടവരായിരു ി ം 
അതിേവഗത്തില്  അ യുെട സമീപെമത്തിേ ര് .  

വിേലാലപി ം ചികുേര, കേപാലേയാഃ 

സമു സ്ത്കുണ്ഡല, മാര് മീക്ഷിേത 

നിധായ ബാഹും സുഹൃദം സസീമനി 

സ്ഥിതം ഭവന്തം സമെളാകയന്ത താഃ   ||  7 || 

തിരുമുടിയിലിളകിെക്കാണ്ടിരി  മയില്പീലിേയാ ം കവി ത്തട ളില്  തിള  
കുണ്ഡല േളാ ം കൂടിയവനായി ! കരുണാര് മായ കടാക്ഷേത്താ കൂടിയവനായി ഒരു 
കളിേത്താഴെന്റ ചുമലില്  ൈകെവ ംെകാണ്ട് നില് വ യി നിന്തിരുവടിെയ 
അവര്  ക കുളിെര ദര്ശി .  

തദാ ച കാചിത് തവ്ദുപാഗേമാദയ്താ 

ഗൃഹീത ഹസ്താ ദയിേതന യജവ്നാ 

തൈദവ സഞ്ചിന്തയ് ഭവന്തമഞ്ജസാ 

വിേവശ ൈകവലയ്മേഹാ! കൃതനയ്സൗ   || 8 ||  

അേത സമയ തെ  അ യുെട അ േത്ത  വരുവാ   പുറെ ട്ടിരു  
ഒരുത്തിയാഗകര്മ്മത രനായ ഭര്ത്താവിനാല്  ക ി ല്  പിടി ് ത ക്കെ ട്ടവളായി 
ഉടെനതെ  അ െയത്തെ  നിന െകാണ്ട് െപാ െവ േമാക്ഷെത്ത ാപി .  
ഇവ   തെ യാണ് മഹാഭാഗയ്വതി ! 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 61 279

ആദായ േഭാജയ്ാനയ്നുഗൃഹയ് താഃ പുനഃ 

തവ്ദംഗസംഗ യ്ഹേയാജ്ഝതീര്  ഗൃഹം 

വിേലാകയ് യജ്ഞായ വിസര്ജ്ജയന്നിമാഃ 

ചകര്ത്ഥ ഭര് നപി താസവ്ഗര്ഹണാന്    ||  9 || 

നിന്തിരുവടി ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥ െള സവ്ീകരി ് ആ വി ീകെള അനു ഹി ിട്ട് 
അതിനുേശഷവും അ യുെട അംഗസംഗത്തി  അഭിലാഷം നിമിത്തം 
ഹ ളിേല  തിരി േപാവാ   മന ി ാെത നി ്കു  അവെര കണ്ടിട്ട് 

യാഗത്തി േവണ്ടി  (സഹധര്മ്മീണിക   യാഗത്തി  ഭാഗഭാ  കളാേവണ 
െമ തുെകാണ്ട്) തിരിെക പറ യ ് അവരുെട പതിമാെര അവരില്  
വിേദവ്ഷമി ാത്തവരാ കയും െച .  

നിരുപയ് േദാഷം നിജമംഗനാജേന 

വിേലാകയ് ഭ ിം ച പുനര്വിചാരിഭിഃ 

ബുദ്ധതൈത്തവ്സ്തവ്മഭി േതാ ദവ്ിൈജഃ 

മരുത്പുരാധീശ ! നിരുന്ധി േമ ഗദാന്   ||  10 || 

ഗുരുവാ ര ! ത െട കു െത്ത മന ിലാക്കിയും ീകളില്  ഭ ിെയ കണ്ടറി ം 
പരമാര്ത്ഥം മന ിലാക്കെ ട്ടവരായ പുനര്വിചാരശീലന്മാരായ (കാര് ം 
കഴി തി േശഷം ആേലാചി  മന ാപെ വരായ) ആ ാഹ്മണരാല്  

തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗ െള ത േക്കണേമ ! 

യജവ്പത്ന ദ്ധരാവര്ണ്ണണം എന്ന അ പെത്താന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 628. 
വൃത്തം വംശസ്ഥം. 
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Dasakam 62 – ഇ മഖഭംഗവര്ണ്ണനം 
 

കദാചിത് േഗാപാലാന്  വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാ ന്  

നിരീക്ഷയ് തവ്ം ശൗേര ! മഘവമദമുദ്ധവ്ം സിതുമാനാഃ 

വിജാനന്നേപയ്താന്  വിനയമൃദു നന്ദാദിപശുപാന്  

അപൃച്ഛഃ േകാ വാഽയം ജനക! ഭവതാമുദ മ ഇതി .. || 1 || 

േഹ കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടി ഒരിക്കല്  േഗാപന്മാെര യാഗത്തിനുേവ  സാമ ികെള 
േശഖരി െവ വരായി കണ്ടിട്ട് ഇ െന്റ ഗര് ിെന നശി ി വാനുേദ്ദശി െകാണ്ട് 
എ ാമറി ിെകാ തെ  "അ ാ! നി െട ഈ  ഒരുക്കെമാെക്ക എന്തിനാണ്? 
എ ി ിെന വിനയേത്താെടാകൂടി ഈ നന്ദ   മുതലായ േഗാപന്മാേരാടായി േചാദി .  

ബഭാേഷ നന്ദസ്തവ്ാം സുത ! നനു വിേധേയാ മഘവേതാ 

മേഖാ വര്േഷ വര്േഷ, സുഖയതി സ വര്േഷണ പൃഥിവീം 

നൃണാം വര്ഷായത്തം നിഖിലമുപജീവയ്ം മഹിതേല, 

വിേശഷാദസ്മാകം തൃണസലീലജീവയ്ാ ഹി പശവഃ  ||  2 || 

നന്ദേഗാപ   നിന്തിരുവടിേയാടറിയ ; ‘ഉണ്ണീ ! വര്ഷംേതാ ം േദേവ െന ഉേദ്ദശി  
യാഗം അനു ിക്കെ േടണ്ടതാണേ ാ.  അ സവ്ര് ാധിപതി മഴെകാണ്ട് ഭൂമിെയ 
സമൃദ്ധമാ ; ഭൂമിയില്  മനുഷയ്ന്മാര്ക്ക് എ ാ ആഹാരസാധന ം മഴെയ 
ആ യി ിരി ; നമു  േതയ്കി ം; പശുക്ക   പു ം െവ വും 
െകാ പജീവി വയാണേ ാ! 

ഇതി തവ്ാ വാചം പിതുരയി ~ ഭവനാഹ സരസം 

ധിേഗതേന്നാ സതയ്ം മഘവജനിതാ വൃഷ്ടിരിതി യത് 

അദൃഷ്ടം ജീവാനാം സൃജതി ഖലു വൃഷ്ടിം സമുചിതാം 
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മഹാരേണയ് വൃക്ഷാഃ കിമിവ ബലിമി ായ ദദേത ?  ||  3 || 

േഹ കൃഷ്ണ! ഇ കാരം പിതാവിെന്റ വാക്കിെന േകട്ട് നിന്തിരുവടി സരസമായി 

അരുളിെച ; ‘കഷ്ടം! മഴ മേഹ നാല്  ഉണ്ടാക്കെ താണ് എ ത് 
വാ വമ ; ാണിക െട ധര്മ്മാധര്മ്മ ളാണ് കര്മ്മഫല ക്കനുസരി  മഴെയ 
സൃഷ്ടി ത്.  വ കാട്ടി ല്  വൃക്ഷ    ഇ ാ െക്കാണ്ട് എ  ബലിയാണ് 
െകാ ത്. ?  

ഇദം താവത് സതയ്ം, യദിഹ പശേവാ നഃ കുലധനം 

തദാജിവയ്ായസൗ ബലിരചലഭര്േ  സമുചിതഃ 

സുേരേഭയ്ാഽപ ത്കൃഷ്ടാഃ നനു ധരണി േദവാഃ ക്ഷിതിതേല 

തതേസ്തഽപയ്ാരാധയ്ാഃ ഇതി ജഗദിഥ തവ്ം നിജജനാന്   ||  4 || 

ഇവിെട പശുക്കളാണ് ന െട കുലധനം എ ത് വാ വം തെ  ! ഇേ ാ   
നാമുേദ്ദശി  യാഗം ആ പശുക്ക െട ആഹാരസാധന ക്കായി ഈ 
േഗാവര്ദ്ധനപര് തമാകു  രക്ഷിതാവി  െച ത് ഏ വും േയാജി തായിരി ം. 
ഭൂേലാകത്തില് , ഭൂേദവന്മാര്  സവ്േ ാകവാസികളായ േദവന്മാെരക്കാ ം 
വിശിഷ്ടന്മാരാണേ ാ അതിനാല്  അവരും ആരാധിക്കെ േടണ്ടവരാണ്;" എ ി ിെന 
നിന്തിരുവടി സവ്ജന േളാ  അരുളിെച . 

ഭവദവ്ാചം തവ്ാ ബഹുമതിയുതാേസ്തഽപി പശുപാഃ 

ദവ്ിേജ ാനര്ച്ചേന്താ ബലിമദദുരുൈച്ചഃ ക്ഷിതിഭൃേത, 

വയ്ധുഃ ാദക്ഷിണയ്ം, സുഭൃശമനമന്നാദരയുതാഃ 

തവ്മാദഃ ൈശലാത്മാ ബലിമഖിലമാഭീരപുരതഃ  ||  5 || 

ആ േഗാപന്മാരും അ യുെട അഭി ായംേകട്ട് അതിേനാടനുകൂലി വരായി 
മഹാ ാഹ്മണെര പൂജി െകാണ്ട് േഗാവര്ദ്ദപര് തത്തിനായി അതിേ മായ 
ബലിനല്കി അതയ്ധികം ആദരേവാ കൂടി ദക്ഷിണംെച  നമസ്മരി ; നിന്തിരുവടി 
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പര് തരൂപിയായിട്ട് േഗാപന്മാര്  മു ില്െവ ് ബലി നല്കിയ എ ാ 
പദാര്ത്ഥ േളയും ഭക്ഷി കയും െച വേ ാ ! 

അേവാചൈശ്ചവം താന്  കിമിഹ തിതഥം േമ നിഗദിതം 

ഗിരീേ ാ നേനവ്ഷഃ സവ്ബലിമുപഭുങ്ക്േത സവ്വപുഷാ 

അയം േഗാേ ാ േഗാ ദവ്ിഷി ച കുപിേത രക്ഷിതുമലം 

സമസ്താ നിത ാഃ ജഹൃഷുരഖിലാ േഗാകുലജുഷഃ  || 6 || 

അവേരാട് ഇ കാരം അരുളിെച യും െച . ഇേ ാ   ǌാന്  പറ ത് 
അസതയ്മാേണാ? ഈ പര് തേ     സവ്ന്തം രൂപത്തില്വ  തനി  
നല്ക്കെ ട്ട ബലിെയ അനുഭവി ണ്ടേ ാ! േഗാ ശ വായ ഇ   
കുപിതനായാ ം ഈ പര് തം നെമ്മ എ ാവേരയും രക്ഷി തി  
കഴിവു വനാണ്; എ ി ിെന പറയെ ട്ട എ ാ േഗാകുലവാസിക ം ഏ വും 
സേന്താഷി .  

പരി ീതാ യാതഃ ഖലു ഭവദുേപതാ ജജുേഷാ 

ജം യാവത്, താവത് നിജമഖവിഭംഗം നിശമയന്  

ഭവന്തം ജാനന്നപയ്ധികരജസാഽഽ ാന്തഹൃദയഃ 

ന േസേഹ േദേവ ഃ തവ്ദുപരപിതാേത്മാന്നതിരപി || 7 || 

േഗാകുലവാസിക   പരമസംതൃപ്തിേയാെട എേ ാ   നിന്തിരുവടിെയാ ി  
അ ാടിയിേല  െച േവാ അേ ാ   തെ  േദേവ    തനി  യാഗം 
മുട ിയതിെന േകട്ടിട്ട്, നിന്തിരുവടിെയ അറിയു വനായിരു ി ം നിന്തിരുവടിയാല്  
ന ്കെ ട്ട സ്ഥാനവലി േത്താ കൂടിയവനാെണ ി ം വര്ദ്ധി  രേജാഗുണത്തി ് 
അധീനമായ ദയേത്താ കൂടിയവനായിരു തുെകാണ്ട് സഹി ാന്  കഴി ി .  

മനുഷയ്തവ്ം യാേതാ മധുഭിദപി േദേവശവ്വിനയം 

വിധേത്ത േചന്നഷ്ട ിദശസദസാം േകാഽപി മഹിമാ 
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തതശ്ച ധവ്ംസിേഷയ് പശുപഹതകസയ് ിയമതി 

വൃത്തസ്തവ്ാം േജതും സ കില മഘവാ ദുര്മ്മദനിധിഃ || 8 || 

മനുഷയ്രൂപം ൈകെകാ േ ാെഴക്ക് സാക്ഷാല്  മ സൂദന   തെ  േദവന്മാര്ക്ക് 
വണക്കമി െയ വരുത്തിെവ കയാെണ ില്  േദവസദ ി  േ മായ 
മാഹാത്മയ്ം ഒ ംതെ  ഇ ാതാവും, അതിനാല്  ആ കാലിേമ  െച ക്കെന്റ 
ഐശവ്ര് െത്ത നശി ി കളയാം എ റ  ദുരഹ ാരിയായ ആ േദേവ ന്  
അ െയ കീഴട വാ   പുറെ വെ .  

തവ്ദാവാസം ഹ ം ളയജലദാനംബരഭുവി 

ഹിണവ്ന്  , ബി ാണഃ കുലിശ, മയമേ ഭഗമനഃ 

തേസ്ഥ ൈനയ്ഃ അന്തര്ദഹനമരുദാൈദയ്ര്  വിഹസിേതാ 

ഭവന്മായാ ൈനവ ിഭുവനപേത ! േമാഹയതി കം.  || 9 || 

ഈ േദെവ   അ യുെട വാസസ്ഥാനമായ അ ാടിെയ നശി ി തി ായി 
ളയകാലേമഘ െള ആകാശത്തിേല  നിേയാഗി യ ് വ ായുധധാരിയായി 

ഐരാവതത്തി ന്  പുറ കയറി മ  അഗ്നി, വായു മുതലായ േദവന്മാരാല്  
ഉ െകാണ്ട് പരിഹസിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് പുറെ ; മൂ േലാക മീശവ്രനായ 
കൃഷ്ണ! അ യുെട മായാേദവി ആെരത്തെ യാണ് േമാഹി ിക്കാത്തത് ? 

സുേര ഃ ദ്ധേശ്ചത് ദവ്ിജകരുണയാ ൈശലകൃപയാഽപി  

അനാതേങ്കാഽസ്മാകം നിയത ഇതി വിശവ്ാസ പശുപാന്  

അേഹാ! കിന്നായാേതാ ഗിരിഭിദിതി സഞ്ചിന്തയ് നിവസന്  

മരുത്േഗഹാധീശ! ണുദ മുരൈവരിന്  ! മമ ഗദാന്  || 10 || 

ഗുരുവാ രമരു  മുരരിേപാ! േദേവ   കുപിതനായാല്  ാഹ്മണകാരുണയ്ംെകാ  
േഗാവര്ദ്ദനഗിരിയുെട കൃപെകാ ം നമു  യാെതാരു േദാഷവുമുണ്ടാവു ത " 
എ ി കാരം േഗാപന്മാെര പറ  വിശവ്സി ി ് "കഷ്ടം! േദേവ   എന്താണിനിയും 
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വരാത്തത്? എ ി ിെന വിചാരി െകാണ്ട് സമയം കഴി  നിന്തിരുവടി എെന്റ 
േരാഗ െള ഇ ാതാേക്കണേമ. 

ഇ മഖവര്ണ്ണനം എന്ന അ പത്തിരണ്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 638 
വൃത്തം ശിംഖരിണി. 
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Dasakam  63 - േഗാവര്ദ്ധേനാദ്ധാരണവര്ണ്ണനം  
 

ദദൃശിേര കില തത്ക്ഷണമക്ഷത 

സ്തനിത ജൃംഭിത  കമ്പിത ദി ടാഃ 

സുഷമയാ ഭവദംഗതുലാം ഗതാഃ 

ജപേദാപരി വാരിധാരസ്തവ്യാ   ||  1 || 

െപെട്ട  േഗാകുലത്തിെന്റ േമല്ഭാഗത്തി ല്  ഇടവിടാെതയു  ഇടിമുഴക്കം െകാണ്ട് 
എ ദി കേളയും ഇളകിമറി വയും വര്ണ്ണേശാഭെകാണ്ട് അ യുെട 
ശരീരകാന്തിേയാ  കിടപിടി വയുമായ കാര്േമഘ ള്  നിന്തിരുവടിയാ ല്  
കാണെ വേ ാ.  

വിപുലകരമകിൈ ഃ േതായധാരനിപാൈതഃ 

ദിശി ദിശി പശുപാനാം മണ്ഡേല ദണ്ഡയ്മാേന 

കുപിത ഹരി കൃതാന്നഃ പാഹി പാഹീതി േതഷാം 

വചനമജിത ! ശൃണവ്ന്  മാ ബിഭീേതതയ്ഭാണീഃ  || 2 || 

വലിയ ആലി ഴ േളാ കൂടിയ ജലധാരക െട ഊേക്കാെടയു  പതനംെകാണ്ട് 
എ ാ ദിക്കി ം േഗാപസമൂഹം പീഡി ിക്കെ ടേവ, ദ്ധനായ ഇ നാല്  െച െ ട്ട 
ഈ േഘാരവര്ഷത്തില്നി ് ǌ െള രക്ഷിക്കേണ, രക്ഷിക്കേണ, എ ി ിെനയു  
അവരുെട മുറവിളി േകട്ട്, ഭഗവ  ! "ഭയെ ടാതിരി ി   " എ ി ിെന നിന്തിരുവടി 
അരുളിെ .  

കുല ഇഹ ഖലു േഗാേ ാ ൈദവതം, േഗാ ശേ ാഃ 

വിഹതിമിഹ സ രുന്ധയ്ാത് േകാ നു വഃ സംശേയാഽസ്മിന്  ? 

ഇതി സഹസിതവാദീ േദവ ! േഗാവര്ദ്ധാനാ ിം 
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തവ്രിതമുദമുമുേലാ മൂലേതാ ബാലേദാര്ഭയ്ാം   ||  3 || 

ഈ േഗാകുലത്തി വെട്ട േഗാ  (േഗാവര്ദ്ധനപര് ത) മാണേ ാ വരൈദവം. 
േഗാ ശ വായ ഇ െന്റ ഈ േ ാഹെത്ത ആ പര് തം ത െകാ ം, നി    
ഈ കാര് ത്തില്  സംശയെമന്തി ? േഹ ഭഗവാേന! നിന്തിരുവടി ഇ കാരം 
മന്ദഹാസംെച െകാണ്ടരുളിെച ിട്ട് ഉട തെ  പി ൈകക െകാണ്ട് േഗാവര്ദ്ധന 
പര് തെത്ത അടിേയാെട പുഴക്കിെയ .  

തദനു ഗിരിവരസയ് േ ാ തസയ്ാസയ് താവത് 

സികതിലമൃദുേദേശ ദുരേതാ വാരിതാേപ 

പരികര പരിമി ാന്  േധനുേഗാപാനധസ്താത് 

ഉപനിദധദധത്ഥാഃ ഹസ്തപദ്േമന ൈശലം   || 4 || 

അതി േശഷം എ യര്ത്തെ ട്ട ഈ പര് തത്തിെന്റ മണല്െകാ  മൃദുവായ 
േദശേത്താ കൂടിയതായി ദൂര തെ  ജലെത്ത ത നിര് തായ 

കീഴഭാഗത്തില്  എ ാവിധ ജീവിേതാപകരണ േളാ ംകൂടി പശുക്കേളയും 
േഗാപന്മാേരയും ഒതുക്കിനിര്ത്തിെക്കാണ്ട് നിന്തിരുവടി കരപ ജത്താല്  പര് തെത്ത 
ഒരു കുടെയ തു േപാെല എ പിടി െകാണ്ടിരു .  

ഭവതി വിധൃതൈശേല ബാലികാഭിര്  വയൈസയ്ഃ 

അപി വിഹിതവിലാസം േകളിലാപാദിേലാേല 

സവിധ മിളിത േധനുഃ ഏകഹേസ്തന ക  

യതി സതി, പശുപാലാഃ േതാഷൈമഷന്ത സര്േ   || 5 || 

നിന്തിരുവടി പര് തെത്തെയ െകാണ്ട് നില്ക്കെവതെ  േഗാപകനയ്കമാേരാ ം 
സമവയസ്കന്മാരായ േഗാപകുമാരന്മാേരാ ം കടാക്ഷാദി ലീലാവിലാസ െള 
കടി ി െകാണ്ട് േനരംേപാ ക   പറ രസി തില്  കൗതുകേത്താ  

കൂടിയവനായി അ വ  കൂടിനില്  പശുക്കെള ഒരു ൈകെകാണ്ട് 
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െചാറി െകാ ത്ത് തടവിെക്കാ ം നി ്കെവ േഗാപന്മാെര ാവരും അതയ്ധികം 
സേന്താഷി .  

അതിമഹാന്  ഗിരിേരഷ വാമേക കരസേരാരുഹി തം ധരേത ചിരം 

കിമിദമദ്ഭുതമ ിബലം നവ്ിതി തവ്ദവേലാകിഭിരാകഥി േഗാപൈകഃ ||6 || 

ഈ പര് തം വളെര വലിയതാണ്; എ ി ം ഇവ   അതിെന ഇടെത്ത 
കരപ ജത്തില്  വളെര േനരമായി ധരി െകാണ്ടിരി വെ ാ! 
ഇെതെന്താരാ ര് മാണ് ! ഈ പര് തത്തിെന്റ ശ ിെകാ തെ യായിരി േമാ 
(ഉയര്  നി ്കു തു?) എ ി ിെന നിന്തിരുവടിെയ േനാക്കി ദ്ധി െകാണ്ടിരു  
േഗാപന്മാരാല്  അഭി ായെ ടെ .  

അഹഹ ധാര്ഷ്ടയ്മമുഷയ് വേടാര്ഗ്ഗിരിം  

വയ്ഥിതബാഹുരസാവവേരാപേയത് 

ഇതി ഹരിസ്തവ്യി ബദ്ധവിഗര്ഹേണാ 

ദിവസ സപ്തകമു മവര്ഷയത്   ||  7 ||  

ഈ ക കാലിെച ക്കെന്റ ധിക്കാരം േകമംതെ ! ഇവ   ൈക കുഴയുേ ാ   
പര് തെത്ത താെഴ െവ ം എ ി ിെന വിചാരി ് േദേവ    അ െയ 
നിന്ദി െകാണ്ട് ഏഴു ദിവസ   മുഴുവനും അതികഠിനമായി മഴ െപ ി .  

അചലതി തവ്യി േദവ ! പദാത്പദം 

ഗളിത സര് ജേല ച ഘേനാത്കേര 

അപഹൃേത മരുതാ, മരുതാം പതിഃ 

തവ്ദഭിശങ്കിത-ധീഃസമുപാ വത്  ||  8 || 

ഭഗവാേന! നിന്തിരുവടി െവ കാല്  ഇളക്കാെതയും കാര്േമ്മഘസമൂഹം െവ െമ ാം 
െപ െതാഴി ് കാ ിനാല്  അക െ കയും െച േവ േദേവ    
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നിന്തിരുവടിയി ണ്ടായ ശ േയാ കൂടിയവനായി തെന്റ ഉേദ്ദശത്തില്  നി  
ഒഴി മാറി.  

ശമമുേപയുഷി വര്ഷഭേര തദാ 

പശുപേധനുകുേല ച വിനിര്ഗ്ഗേത 

ഭുവി വിേഭാ സമുപാഹിത ഭുധരഃ 

മുദിൈതഃ പശുൈപഃ പരിേരഭിേഷ  ||  9 || 

ആ സമയം വര്ഷാധികയ്ം അട കയും േഗാപന്മാരും പശുക്ക ം പുറേത്ത വരികയും 
െച േ ാ  , േഹ േഭാ ! ഭൂതലത്തില്  യഥാസ്ഥാനം േഗാവര്ദ്ധനെത്ത ഇറക്കിെവ  
നിന്തിരുവടി സ ഷ്ടരായ േഗാപന്മാരാല്  ആലിംഗനം െച െ .  

ധരണിേമവ പുരാ ധൃതവനാസി 

ക്ഷിതിധേരാദ്ധരേണ തവ കഃ മഃ? 

ഇതി നുത ിദൈശഃ കമലാപേത ! 

ഗുരുപുരാലയ ! പാലയ മാം ഗദാത്   ||  10 || 

ല ീകാന്ത! ഗുരുവാ ര ! മു  നിന്തിരുവടി ഭൂമിെയതെ  ധരി ി ണ്ട്. 
നിന്തിരുവടി  ഒരു മലെയ  െപാന്തി വാ   എന്താണ് യാസം? എ ി ിെന 
േദവന്മാരാല്  തിക്കെ ട്ട നിന്തിരുവടി എെ  േരാഗത്തില്നി  രക്ഷിേക്കണെമ. 

േഗാവര്ദ്ധാരണവര്ണ്ണനം എന്ന അ പത്തിമൂന്നാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  648 

വൃത്തം. 1-5 മാലീനി   6-10 തവിളംബിതം. 
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Dasakam 64 - േഗാവിന്ദ പട്ടാഭിേഷകവര്ണ്ണനം. 
 

ആേലാകയ് ൈശേലാദ്ധരണാദിരൂപം 

ഭാവമുൈച്ചസ്തവ േഗാപേലാകാഃ 

വിേശവ്ശവ്രം തവ്ാമഭിമതയ് വിേശവ് 

നന്ദം ഭവജ്ജാതകമനവ്പൃച്ഛന്     || 1 || 

എ ാ േഗാപന്മാരും േഗാവര്ദ്ധേനാദ്ധാരണം മുതലായ രീതിയി  നിന്തിരുവടിയുെട 
പരേമാ തമായ മഹിമാതിശയെത്ത കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടിെയ േലാേകശവ്രെന  
അനുമാനി വരായി നന്ദേഗാപേനാട് ഭവാെന്റ ജാതകെത്തപ ി േചാദി .  

ഗര്േഗ്ഗാദിേതാ നിര്ഗ്ഗദിേതാ നിജായ 

വര്ഗ്ഗായ താേതന തവ ഭാവഃ 

പുര് ാധികസ്തവ് രാഗ ഏഷാം 

ഏഷാൈമധിഷ്ട താവദ് ബഹുമാന ഭാരഃ  ||  2 || 

പിതാവിനാ ല്  തെന്റ വര് ക്കാേരാടായി ഗര് മുനിയാല്  ഗണി പറയെ ട്ടാതായ 
നിന്തിരുവടിയുെട മാഹത്മയ്െത്ത പറ റിയിക്കെ ട്ടതുമുതല്  ഇവര്   
നിന്തിരുവടിയി  വാത്സയ്ലയ്വും ആദരാതിശയവും മു പുണ്ടായിരു തി മധികം 
വര്ദ്ധി .  

തേതാഽവമാേനാദിത - തത്തവ്േബാധഃ 

സൂരാധിരാജഃ സഹ ദിവയ്ഗവയ്ാ 

ഉേപതയ് തുഷ്ടാവ സ നഷ്ടഗര് ഃ 

ഷ്ടവ്ാ പദാബ്ജം മണിമൗലിനാ േത ||  3 || 
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അനന്തരം അവമാനംെകാ ദി  പരമാര്ത്ഥജ്ഞാനേത്താ കൂടിയ ആ േദവ    
ഗര് ം നശി ് കാമാേധനുവിേനാ കൂടി നിന്തിരുവടി അ വ  രത്നകിരീടംെകാണ്ട് 
അ യുെട പാദാരവിന്ദ െളെതാ  നമസ്മരി  തി .  

േസ്നഹ ൈതസ്തവ്ാം സുരഭിഃപേയാഭിഃ 

േഗാവിന്ദനാമാങ്കിതഭയ്ഷിഞ്ചത 

ഐരാവേതാപാഹൃത ദിവയ്ഗംഗാ- 

പാേഥാഭിരിേ ാഽപി ച ജാതഹര്ഷഃ   || 4 || 

കാമേധനു േ ഹംെകാണ്ട് ചുര  പാല്െകാണ്ട് ‘േഗാവിന്ദ  ’ (േഗാക്കെള 
രക്ഷി വ   ) എ  തിരുനാമത്താല്  അ ിതനാകമാറ് നിന്തിരുവടിെയ അഭിേഷകം 
െച .  േദേവ നും ഏ വും സേന്താഷേത്താ കൂടിയവനായി ഐരാവതത്താല്  
െകാ വരെ ട്ട േദവഗംഗാജലംെകാ ം അഭിേഷകംെച . 

ജഗ േയേശ തവ്യി േഗാകുേലേശ 

തഥാഽഭിഷിക്േത സതി േഗാപവാടഃ 

നാേകഽപി ൈവകുണ്ഠപേദഽപയ്ലഭയ്ാം 

ിയം േപേദ ഭവതഃ ഭാവത്    ||  5 || 

മൂ േലാക ം നാഥനായ നിന്തിരുവടി േഗാകുലനാഥനായി അ കാരം 
അഭിേഷകം െച െ ട്ടേ ാ   നിന്തിരുവടിയുെട മാഹാത്മയ്ംെകാണ്ട് േഗാകുലം 
സവ്ര് േലാകത്തി ം ൈവകുണ്ഠത്തില്േപാ ം ാപിക്കെ ടാവു ത ാത്ത 
ഐശവ്ര് െത്ത ാപി . 

കദാചിദന്തരയ്മുനം ഭാേത 

സ്നായന്  പിതാ വാരുണപുരൂേഷണ 

നീത, സ്തമാേനതുമഗാഃ പുരീം തവ്ം 
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താം വാരുണീം കാരണമര്ത്തയ്രൂപഃ   ||  6 || 

ഒരു ദിവസം അതിരാവിെല യമുനാനദിയില്  ാനം െച െകാണ്ടിരു  പിതാവ് 
വരുണെന്റ ദൂതനാല്  പിടി െകാ േപാകെ .  കാരണമനുഷരൂപനായ നിന്തിരുവടി 
അേദ്ദഹെത്ത തിരിെക െകാ വരു തിനായി ആ വരൂണേലാകത്തിേല  െച .  

സംസം മം േതന ജലാധിേപന 

പൂജിതസ്തവ്ം തിഗൃഹയ് താതം 

ഉപാഗതസ്തത്ക്ഷണമാത്മേഗഹം 

പിതാഽവദത് തച്ചരിതം നിേജഭയ്ഃ   || 7 || 

ആ വരുണനാല്  പരി മേത്താ കൂടി വിധിേപാെല പൂജിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി 
ഒ ംതെ  താമസിയാെത അ േനയും കൂട്ടിെകാണ്ട് അ ാടിയിേല  മട ിവ ; 
അ   ആ വര്ത്തമാനെമ ാം തെന്റ ബ ക്കേളാടായി പറ റിയി .  

ഹരിം വിനിശ്ചിതയ് ഭവന്തേമതാന്  

ഭവത്പദാേലാകനബദ്ധതൃഷ്ണാന്  

നിരീക്ഷയ് വിേഷ്ണാ ! പരമം പദം തത് 

ദുരാപമൈനയ്സ്തവ്മദീദൃശസ്താന്    ..  ||  8 || 

കൃഷ്ണ! ഇവെര, നിന്തിരുവടിെയ സാക്ഷാല്  മഹാവി വാെണ  തിര് യാക്കി 
അ യുെട വാസസ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠെത്ത കാേണണെമ ാ ഹി വരായി 
കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടി മ ാരാ ം ാപിക്കെ വാ   കഴിയാത്തതായ ആ 
വിശിഷ്ടസ്ഥാനെത്ത അവര്  കാണി െകാ .  

രത്പരാനന്ദസ വാഹ  

പൂര്ണ്ണ ൈകവലയ്മഹാപേയാധൗ 
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ചിരം നിമഗ്നഃ ഖലു േഗാപസംഘാഃ 

തവ്ൈയവ ഭൂമന്  ! പുനരു താേസ്ത  ||  9 || 

സര്േ ശവ്ര ! ആ േഗാപസമൂഹം പരമാനന്ദരസ വാഹംെകാ  പരിപൂര്ണ്ണമായ 
ൈകവലയ്മാകു  മഹാസമു ത്തില്  വളെരേനരം മുഴുകിയിട്ട് പി ീ  നിന്തിരുവടിയാ ല്  
തെ യാണാേ ാ കര  കയ െ ട്ടത്.  

കരബദരവേദവം േദവ ! കു ാവതാേര 

പരപദമനവാപയ്ം ദര്ശിതം ഭ ിഭാജാം ? 

തദിഹ പശുപരുപീ തവ്ാം ഹി സാക്ഷാത് പരാത്മാ 

പവനപുരനിവാസിന്  ! പാഹി മാമമേയഭയ്ഃ  || 10 || 

കാശസവ്രുപ! ആര് ം ഏ ത്തി ല്  ാപിക്കെ ടാവു ത ാത്ത സവ്സ്ഥാനമായ 
ൈവകുണ്ഠെത്ത ഏെതാരുവതാരത്തിലാേണാ ഇ ിെന ഉ ംക ിെല 
െന ിക്കെയ തുേപാെല ഭ ന്മാര്  കാണി െകാ ത്തത്; സാക്ഷാല്  
പര ഹ്മമൂര്ത്തിയായി ഇവിെട വിള  േഗാപാലരൂപിയായിരി  നിന്തിരുവടി 
തെ  േഹ ഗുരുവായുപുേരശ! എെ  േരാഗ ളില്നി  രക്ഷിേക്കണേമ. 

േഗാവിന്ദപട്ടാഭിേഷകവര്ണ്ണനം അന്ന അ പത്തിനാലാംദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  658. 

വൃത്തം. 1-9 ഉപജാതി 10 മാലിനി. 
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Dasakam 65  - േഗാപിസമാഗമവര്ണ്ണനം. 
 

േഗാപിജനായ കഥിതം നിയമാവസാേന 

മാേരാത്സവം തവ്മഥ സാധയിതും വൃത്തഃ 

സാേ ണ ചാ മഹസാ ശിശിരീകൃതാേശ 

ാപൂരേയാ മുരളികാം യമുനാവനാേന്ത  || 1 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി ഗൗരീവൃതത്തിെന്റ അവസാനത്തില്  േഗാപ ീകേളാട് 
തിജ്ഞെച െ ട്ടതായ കാേമാത്സവലീലകെള സാധി ി തി  ഒരു ി 

പരിപൂര്ണ്ണമായി കാശി  പൂനിലാവുെകാണ്ട് കു ര്മയിണ ിയ 
പരിസര േളാ കൂടിയ യമുനാനദീതീരത്തി  വന േദശത്തില്  േവണുനാദം മുഴക്കി.  

സ ര്ച്ഛനാഭിരുദിതസവ്ര മണ്ഡലാഭിഃ 

സ ര്ച്ഛയന്തമഖിലം ഭുവനാന്തരാലം 

തവ്േദവ്ണുനാദമുപകര്ണയ് വിേഭാ! തരുണയ്ഃ 

തത്താദൃശം കമപി ചിത്തവിേമാഹമാപുഃ   ||  2 || 

സര്േ ശവ്ര! ഉല്പ ളായ സവ്രജാല േളാ കൂടിയ ആേരാഹാവേരാഹണ 
മത്തി  സപ്തസവ്ര ളാല്  ഭൂേലാകെത്ത മുഴുവനും േമാഹി ി തായ 

അ യുെട മുരളീനാദം േകട്ടിട്ട് അനുപമയ്വും വിവരി ാനസാദ്ധയ്വുമായ മതിവി മെത്ത 
ാപി .  

താ േഗഹകൃതയ്നിരതസ്തനയ സ ാഃ 

കാേന്താപേസവനപരാശ്ച സേരാരുഹാക്ഷയ്ഃ 

സര് ം വിസൃജയ് മുരളീരവ േമാഹിതാേസ്ത 
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കാന്താരേദശമയി കാന്തതേനാ! സേമതാഃ   ||  3 || 

അ േയാ േമാഹനംഗ! വീ േജാലികളില്  ഏര്െ ട്ടിരു വരും ശിശുക്കെള ലാളി  
െകാണ്ടിരു വരും ഭര് പരിചര്  െച െകാണ്ടിരു വരുമായ ആ സുന്ദരിമാ ര്  
അ യുെട േവണുഗാനംെകാണ്ട് വശെ ത്തെ ട്ടവരായി എ ാ ിേനയും ഉേപക്ഷി ിട്ട് 
വൃന്ദവന േദശത്തില്  ഒരുമി  എത്തിേ ര് .  

കാശ്ചിന്നിജാംഗപരിഭുഷണമാദധാനാഃ 

േവണൂ ഝാദമുപകര്ണയ് കൃതാര്ദ്ധഭൂഷാഃ 

തവ്ാമാഗതാനനു തൈഥവ, വിഭുഷിതാഭയ്ഃ 

താ ഏവ സംരുരുചിേര തവ േലാചനായ   || 4 || 

ചില േഗാപിക   ത െട ശരീര െള ശരിയായി അലാ രി വരായും മുരളിനാദം 
േകട്ട് പകുതിമാ ം അലാ രി വരായും അേത കാരത്തില്തെ  നിന്തിരുവടിയുെട 
സമീപെത്തത്തിേ ര്  എ ി ം പരിപൂര്ണ്ണമായല രി വേരക്കാ   ആ അര്ദ്ധ 
ഭൂഷിത    തെ യാണ് അ യുെട ക ക  കൂ ത ല്  േശാഭി ിരു ത്. 

ഹാരം നിതംബഭുവി കാചന ധാരയന്തി 

കാശ്ചിം ച കണ്ഠഭുവി േദവ! സമാതഗതാം തവ്ാം 

ഹാരിതവ്മാത്മജഘനസയ് മുകുന്ദ ! തുഭയ്ം 

വയ് ം ബഭാഷ ഇവ മുഗ്ദ്ധമുഖീ വിേശഷാത്  ||  5 || 

ഭഗവാേന! കടി േദശത്തില്  മു മാലേയയും കഴുത്തി ല്  േമഖലേയ (ഒഡയ്ാണേത്ത) 
യും ധരി െകാണ്ട് അ യുെട സമീപെത്തത്തിേ ര്  ഒരു മേനാഹരി േഹ 
േമാക്ഷ ദ! തെന്റ ജഘന േദശത്തി ് വിേശഷമായി  ഹാരിതവ്െത്ത 
(ഹാരേത്താ കൂടിയത് എ  അവസ്ഥെയ - മേനാഹരതെയ എ ം) 
നിന്തിരുവടിേയാ  ഷ്ടമായി പറ േവാ എ  േതാ മാറിരു .  

കാചിത് കുേച പുനരസജ്ജിതകു ളീകാ 
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വയ്േമാഹതഃ പരവധൂഭിരലക്ഷയ്മാണാ 

തവ്ാമായയൗ നിരുപമ ണയാതി ഭാര 

രാജയ്ാഭിേഷകവിധേയ കലശീധേരവ   ||  6 || 

േവെറാരു േമാഹനാംഗിയാവെട്ട മാറിടത്തില്  േമല്മുണ്ട് ധരി വാ   മറ വളായി മ  
ീകളാല്  വികാരൈവവശയ്ംെകാണ്ട് ദ്ധിക്കെ ടാത്താളായിതെ  നി ലയ്േ മ 

ഭാരമാകു  സാ ാജയ്ത്തില്  അ െയ അഭിേഷകം െച തി  പുണയ് തീര്ത്ഥം 
നിറ  െപാ കൂടം ധരി ിരി കയാേണാ എ  േതാ മാറ് അ യുെട 
സമീപത്തിേല വ േചര് .  

കാശ്ചിദ് ഗൃഹാത് കില നിേരതുമപാരന്തയ്ഃ 

തവ്ാേമവ േദവ! ഹൃദേയ സുദൃഢം വിഭാവയ് 

േദഹം വിധൂയ പരചി ഖരൂപേമകം 

തവ്ാമാവിശന്  പരമിമാ നനു ധനയ്ധനയ്ാഃ   ||  7 || 

േഹ ഭഗവ   ! വില യുവതിക   വീട്ടില്നി  പുറത്തിറ തി  സാധിക്കത്തവരായി 
നിന്തിരുവടിെയതെ  മന ില്  നി യമായി ധയ്ാനി ് ശരീരെത്ത െവടി ് 
പരചിദാനന്ദസവ്രുപനായി ഏകനായിരി  നിന്തിരുവടിയില്  ലയി വെ . 
ഇവര്തെ യാണേ ാ ഏ വും ധനയ്കളായി വര്  ! 

ജാരാത്മനാ ന പരമാത്മതയാ സ്മരേന്തയ്ാ 

നാേരയ്ാ ഗതാഃ പരമഹംസഗതിം ക്ഷേണന 

തം തവ്ാം കാശ പരമാത്മതനും കഥശ്ചിത് 

ചിേത്ത വഹന്നമൃതമ മമ വീയ  ||  8 || 

േഗാപനാരിമാര്  പരമാത്മവാെണ  േബാധേത്താെടയ ; ജാരനാെണ  
ബുദ്ധിേയാ കൂടിത്തെ  നിന്തിരുവടിെയ സ്മരി വരായിട്ടാണ് ക്ഷണേനരം െകാണ്ട് 
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സാ ജയ്െത്ത ാപി ത്. അ കാരമു  നിന്തിരുവടിെയ സാക്ഷാല്  
പര ഹ്മസവ്രുപനായി ഏെത ി ം വിധത്തില്  മന ി ല്  സ്മരി െകാണ്ടിരി  
ǌാ   നാശരഹിതമായ േമാക്ഷപദെത്ത അനയാേസന അനുഭവിേക്കണ്ടത .  

അഭയ്ാഗതാഭിരഭിേതാ ജസുന്ദരീഭിഃ 

മുഗ്ദ്ധാസ്മിതാര്  വദനഃ കരൂണാവേലാകീ 

നിസ്സീമകാന്തിജലധിസ്തവ്മേവക്ഷയ്മാേണാ 

വിൈശവ്കഹൃദയ് ഹര േമ പവേനശ ! േരാഗാന്   ||  9 || 

േലാൈകകസുന്ദര! ചു ം വ  കൂടിയിരി  േഗാപ സുന്ദരികളാല്  സാഭിലാഷം 
വീക്ഷിക്കെ വനായി മേണാേമാഹനമായ മന്ദസ്മിതം െകാണ്ട് അലിവു  
മൂഖേത്താ കൂടിയവനായി കാരുണയ്േത്താ കൂടി എ ാവേരയും കടാക്ഷി വനായി 
നി ീമമായ ലാവണയ്ത്തി ിരി ിടമായിരി  നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗ െള 
ശമി ിേക്കണേമ ! 

േഗാപീസമാഗമവര്ണ്ണനം എന്ന അ പത്തഞ്ചാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 667. 
വൃത്തം.വസന്തതിലകം. 
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Dasakam 66 - ധര്േമ്മാപേദശവര്ണ്ണനവും ീഡാവര്ണ്ണനം.  
 

ഉപയാതാനം സുദൃശാം കുസുമായുധ ബാണപാത വിവശാനാം 

അഭിവാഞ്ഛിതം വിധാതും കൃതമതിരപി, താ ജഗാഥ വാമമിവ ..  || 1 || 

മന്മഥബാണ േള ് പരവശരായി അവിെട വ േചര് ിരു  ആ േഗാപവ ക്ക ക്്ക  
അഭിലാഷെത്ത സാധി ി െകാ തി  മന ി റ ി വെന ി ം അവേരാടായി 
അനുകൂലമെ  നിലയില്  നിന്തിരുവടി അരുളിെച .  

ഗഗനഗതം മുനിനിവഹം ാവയിതും ജഗിഥ കുലവധൂ ധര്മ്മം 

ധര്മ്മയ്ം ഖലു േത വചനം കര്മ്മ തു േന നിര്മ്മലസയ് വിശവ്ാസയ്ം.  || 2 || 

ആകാശേദശത്ത് വ  നി ിരു  മഹര്ഷിമാെര േക ി തി േവണ്ടി 
നിന്തിരുവടി പതി താധര്മ്മെത്ത ഉപേദശി . നി ംഗനായിരി  നിന്തിരുവടിയുെട 
ഉപേദശം ധര്മ്മാനുസൃതംതെ യാണേ ാ? വൃത്തിയാവെട്ട അനുകരിക്കാവു  
മാണമായി സവ്ീകരിക്കവു തെ ം വരാം.  

ആകര്ണയ് േത തീപാം വാണീം ഏണിദൃശഃ പരം ദീനാഃ 

മാ മാ കരുണാസിേന്ധാ! പരിതയ്േജതി അതിചിരം വിേലപുസ്താഃ   || 3 || 

ആ േപടമാ മിഴിമാ ര്  നിന്തിരുവടിയുെട തികൂലമായ വാക്ക് േകട്ടി  ഏ വും 
ദുഃഖി വരായി േഹ കരുണാനിേധ! അരുേത, ൈകെവടിയരുേത! എ ി ിെന 
വളെരേനരം സവ്ീകരിക്കവു തെ ം വരാം.  

താസാം രുദിൈതര്  ലപിൈതഃ കരുണാകുലമാനേസാ മുരാേര! തവ്ം 

താഭിഃസമം വൃേത്താ യമുനാപുളിേനഷു കാമമഭിര ം   || 4 || 
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േഹ മുരാന്തകനായ കൃഷ്ണ ! നിന്തിരുവടി ആ െപ െകാടിക െട േരാദനം െകാ ം 
വിലാപ ളാ ം കരുണാപരവശമായ മനേ ാ കൂടിയവനായി യമുനാനദിയുെട 
െവ മണല്തി കളി ല്  അവേരാെടാ ി ് ഇ യനുസരി ് ിഡി തി  
ആരംഭി .  

ച കരസയ്ന്ദലസത് സുന്ദരയമുനാ-തടാന്ത വീഥിഷു 

േഗാപിജേനാത്തരീൈയഃ ആപാദിത സംസ്തേരാ നയ്ഷിദസ്തവ്ം  || 5 || 

കുളില്ച ികാപസരംെകാണ്ട് േശാഭി തും സുന്ദരവുമായ യമുനാതടമാര് ളില്  
േഗാപിക െട േമല്  വ ളാല്  സജ്ജമാക്കെ ട്ട ശയനീയത്തില്  നിന്തിരുവടി 
ഉപേവശി .  

സുമധുരനര്മ്മാലപൈനഃ കരസം ഹൈണശ്ച ചുംബേനാ ാൈസഃ 

ഗാഢാലിംഗനസംൈഗഃ തവ്ം അംഗനാേലാകമാകുലീചകൃേഷ   ||  6 || 

അതിമ ര ളായ നര്മ്മലാപ െക്കാ ം ഹ സംവാഹന െകാ ം 
ചുംബനവിേശഷ െക്കാ ം ഗാഢാലിംഗന ളാ ം നിന്തിരുവടി ആ 
തരുണിമണികെള ആനന്ദപരവശരാക്കി.  

വാേസാഹരണദിേന യദവ്േസാഹരണം തി തം താസാം 

തദപി വിേഭാ ! രസവിവശ സവ്ാന്താനം കാന്ത ! സു വാമദദഃ  || 7 || 

േഭാ! വ ാപഹരണദിവസം യാെതാരു വ ാേക്ഷപമാേണാ തിജ്ഞ 
െച െ ട്ടത് കാമരസംെകാണ്്ട വിവശമായ മനേ ാ കൂടിയ ആ േമാഹനാംഗിക ക്്ക  
അതിേനയും നിന്തിരുവടി നിര് ഹി െകാ .  

കന്ദളിതഘര്മ്മേലശം കുന്ദമൃദുേസ്മര വ ര് പാേഥാജം 

നന്ദസുത ! തവ്ാം ിജഗ ന്ദരം ഉപഗൂഹയ് നന്ദിതാ ബാലാഃ   || 8 || 

േഹ നന്ദസൂേനാ ! തൂമു കള േപാെല തിള  വിയ തു ികേളാ ം മു േപാെല 
മേനാഹരമായ മന്ദസ്മിതം െപാഴിയു  മുഖപ ജേത്താ ം കൂടിയവനും 
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ിേലാകസുന്ദരനുമായ നിന്തിരുവടിെയ ഗാഢമായി െകട്ടിപുണര്  ആ മു ാംഗിക   
അതയ്ധികം ആനന്ദി .  

വിരേഹഷവ്ംഗാരമയഃ ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗേമ ഹി തവ്ം 

നിതരാം അംഗാരമയഃ ത  പുനഃസ്സംഗേമഽപി ചി മിദം   ||  9 || 

നിന്തിരുവടി േവര്പാടി ല്  അംഗാരമയനും സംേയാഗത്തി ല്  ംഗാരമൂര്ത്തിയും 
ആെണ ി ം ആ രാസ ീഡാസന്ദര്ഭത്തിലാകെട്ട സംേയാഗേവളയില്കൂടി ഏ വും 
അ  ഗാരകരൂപനായിത്തെ  ഇരു ിരു . (അംഗ അവെര അതയ്ധികം രമി ി !) 
എ ് അഭി ായെ ടത്തക്കവണ്ണം പരിലസി  എ ത് ആ ര് കരംതെ . 

രാധാതുംഗപേയാധര സാധുപരീരംഭേലാലുപാത്മാനം 

ആരാധേയ ഭവന്തം പവനപുരാധീശ ! ശമയ സകലഗദാന്   ||  10 || 

രാധയുെട പീേനാ ത ളായി കു ര്കുലകെള െകട്ടിപുണരു തി കമായ 
ദയേത്താ കൂടിയവനായിരി  േ മമൂര്ത്തിയയ നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   

ആരാധി ; േഹ പവനാലേയശ ! എെന്റ എ ാ േരാഗ േളയും ശമി ിേക്കണേമ. 

ധ ര്േമ്മാപേദശവര്ണ്ണനവും ീഡാവര്ണ്ണനവും എന്ന അ പത്താറാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 677 

വൃത്തം. ആര് . 
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Dasakam 67 - ഭഗവദന്ത ര്ദ്ധാനവും അേനവ്ഷണവും ആവിര്ഭാവവര്ണ്ണനവും 
 

രത്പരാനന്ദ രസാത്മേകന തവ്യാ സമാസാദിത േഭാഗലീലാഃ 

അസീമമാനന്ദഭരം പന്നാഃ മഹാന്തമാപുര്  മദമംബുജാക്ഷയ്ഃ  ||  1 || 

ഷ്ടമായ പരമാനന്ദരസംതെ  മൂര്ത്തികരി വരി ിരു  നിന്തിരുവടിേയാെടാ ി ് 
ീഡാസുഖം അനുഭവി വരായി അളവ  ആനന്ദാനുഭൂതി ലഭി വരായ ആ 

സരസീരുഹാക്ഷിക   വര്ദ്ധി  മദെത്ത ാപി .  

നിലീയേതഽസൗ മയി മ മായം  

രമാപതിര്  വിശവ്മേനാഽഭിരാമഃ 

ഇതി സ്മ സര്വാഃ കലിതാഭിമാനഃ 

നിരീക്ഷയ് േഗാവിന്ദ ! തിേരാഹിേതാഽഭൂഃ  || 2 || 

ഭുവനമേനാേമാഹനനും ീകാന്തനുമായ ഈ സൗന്ദര് ധാമം യഥാ ര്ത്ഥത്തി ല്  
എ ിലാണ്, എ ിലാണ്, ആസ നായിരി ത് എ ി െന അവെര ാവേരയും 
അഹംഭാവേത്താ കൂടിയവരായി കണ്ടിട്ട് േഹ േഗാവിന്ദ ! നിന്തിരുവടി അവരുെട 
മു ില്നി  മറ .  

രാധാഭിധാം താവദജാതഗര് ാം 

അതി ിയാം േഗാപവധും മുരേര ! 

ഭവാനുപാദായ ഗേതാ വിദൂരം 

തയാ സഹ ൈസവ്രവിഹാരകാരീ  ||  3 || 

േഹ മുകുന്ദ! അതുവേര ം ഗര്വമുദി ിട്ടി ാത്തവ ം അതിനാ ല്  അ  ഏ വും 
ിയെ ട്ടാവ മായ രാധ എ  േപേരാ കൂടിയ േഗാപയുവതിേയയും കൂട്ടിേക്കാണ്ട് 

ദൂെരെ  നിന്തിരുവടി അവേളാെടാ ി ് ൈസവ്രമായി ീഡി  െകാണ്ടിരു .  
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തിേരാഹിേതഽഥ തവ്യി ജാതതാപാഃ 

സമം സേമതാഃ കമലായതാക്ഷയ്ഃ 

വേന വേന തവ്ാം പരിമാര്ഗ്ഗയന്തയ്ഃ 

വിഷാദമാപുര്  ഭഗവന്നപാരം  || 4 || 

േഹ ഭഗവാേന! അനന്തരം നിന്തിരുവടിെയ കാണാതായേ ാ   ഒരുേപാെല ഉത്സാഹം 
നശി  സന്തപ്തരായ ആ േഗാപാംഗനമാര്  എ ാവരും ഒരുമി കൂടി വനംേതാ ം 
അ െയ തിരയു വരായി അതിരി ാത്ത വിഷാദെത്ത ാപി . 

ഹാ ചൂത! ഹാ ചമ്പക ! കര്ണ്ണീകാര! 

ഹാ മ ിേക! മാലതി !  ബാലവലയ്ഃ ! 

കിം വീക്ഷിേതാ േനാ ഹൃദൈയകേചാരഃ 

ഇതയ്ാദി താസ്തവ്ത് വണാ വിേലപുഃ  ||  5 || 

േഹ േതന്മാേവ! ഹാ െച കേമ! േഹ കര്ണ്ണീകാരേമ! േഹ മുേ ! പി കേമ! 
ഇളംവ ികേള! ǌ െട ദയ േളയും അപഹരി െകാ േപായ 
ബാലേഗാപാലെന നി ളാ ല്  കാണെ േവാ? എ ി െന െവ േലാ കൂടി 
ചിത്തേത്താ കൂടിയ അവര്  വിലപി . 

നിരീക്ഷിേതാഽയം സഖി! പങ്കജാക്ഷഃ 

പുേരാ മേമതയ്ാകുലമാലപന്തീ 

തവ്ാം ഭാവനാ ച ഷി വീക്ഷയ് കാചിത് 

താപം സഖിനാം ദവ്ിഗുണീ ചകാര  ||  6 || 
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ഒരുത്തി നിന്തിരുവടിെയ സ ഷ്ടിെകാണ്ട് കണ്ടിട്ട് േഹ േതാഴി ! ഇതാ പ ജാക്ഷ   
എ ാല്  കാണെ  ! ഇതാ എെന്റ മു ി ണ്ട് ! എ ി ിെന െവ േലാ കൂടി 
പറയു വളായി കൂ കാരിക െട ദുഃഖെത്ത ദവ്ിഗുണീഭവി ി .  

തവ്ദാത്മികാസ്താ യമുനാതടാേന്ത 

തവാനുച ഃ കില േചഷ്ടിതാനി 

വിചിതയ് ഭൂേയാഽപി തൈഥവ മാനാത് 

തവ്യാ വിമു ം ദദൃശുശ്ച രാധാം   ||  7 || 

നിന്തിരുവടിേയാ  തന്മയതവ്ം ാപി വരായ അവര്  ആ യമുനാതീര േദശ ളി ല്  
അ യുെട േചഷ്ടിത െള അനുകരി വെ ; വീ ം തിര െകാണ്ടിരിെക്ക 
അേത കാരംതെ  ദംഭംനിമിത്തം നിന്തിരുവടിയാല്  ഉേപക്ഷിക്കെ ട്ട രാധേയയും 
കെണ്ടത്തി.  

തതഃ സമം താ വിപിേന സമന്താത് 

തേമാവതാരാവധി മാര്ഗ്ഗയന്തയ്ഃ 

പുനര്വിമി ാ യമുനാതടാേന്ത 

ഭൃശം വിേലപുശ്ച ജഗുര്ഗൂണാംേസ്ത  || 8 || 

അനന്തരം അവെര ാവരും ഒരുമി തെ  ആ വനത്തി   നാ പാ ം കൂരിരു   
വയ്ാപി തുവെര വീ ം അേനവ്ഷി വരായി യമുനാതീരത്തില്  തിരി വ കൂടി 
അ യുെട ഗുണഗണ െള കീര്ത്തി െകാണ്ട് ഏ വും താപേത്താെട വിലപി കയും 
െച .  

തഥാ വയ്ഥാസ ല മാനസാനാം 

ജാംഗനാനാം കരുൈണകസിേന്ധാ! 

ജഗത് യീേമാഹന േമാഹനാത്മാ 
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തവ്ം പാദുരാസീരയി ! മന്ദഹാസി  ||  9 || 

േഹ കരുണാവാരിേധ! അ കാരം വിരഹപീഡയാല്  പര് ാകുലമായ 
ചിത്തേത്താ കൂടിയ ആ േഗാപാംഗനമാര്  േലാക യേമാഹനനായ സാക്ഷാ ല്  
മന്മഥെനേപാ ം േമാഹി ി  േമാഹനവി ഹേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
മന്ദഹസി െകാണ്ട് തയ്ക്ഷനായി.  

സന്ധിഗ്ദ്ധ സന്ദര്ശനമാത്മകാന്തം 

തവ്ാം വീക്ഷയ് തനവ്യ്ഃ സഹസാ തദാനീം 

കിം കിം ന ച ഃ മദാതിഭാരാത് ? 

സ തവ്ം ഗദാത് പാലയ മാരുേതശ !    ||  10 || 

കാ ാ   കഴിയുേമാ എ ് സംശയിക്കെ ട്ട ജീവിേതശവ്രനായ നിന്തിരുവടിെയ 
അേ ാ   കണ്ടിട്ട് ആ തരുണിമണികള്  സേന്താഷവാ െകാണ്ട് െപെട്ട  എെന്ത  
െച ി ; േഹ ഗുരുവാ ര ! അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടി േരാഗത്തില്നി ം 
രക്ഷിേക്കണേമ. 

ഭവഗദന്തര്ദ്ധാനവും ആവിര്ഭാവവര്ണ്ണനവും എ  അ പേത്തഴാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  687 

വൃത്തം ഇ വ ്, ഉേപ വ , ഉപജാതി 
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Dasakam 68 - ആനന്ദപാരവശയ്വും ണയേകാപവര്ണ്ണനവും  
 

തവ വിേലാകനാദ് േഗാപികാജനാഃ 

മദസംകുലാഃ പങ്കേജക്ഷണ! 

അമൃതധാരയാഃ സം താ ഇവ 

സ്തിമിതതാം ദധുഃ തവ്ത്പുേരാഗതാഃ  ||  1 || 

േഹ കമലാക്ഷ ! ആ േഗാപ ീക   അ െയ ദര്ശി തുെകാണ്ട് ആനന്ദപരവശരായി 
അമൃതധാരയാലഭിേഷകം െച െ ട്ടവെര തുേപാെല നിന്തിരുവടിയുെട മു ില്  

രായ് നി േപായി.  

തദനു കാചന തവ്ത് കരാംബുജം 

സപദി ഗൃ ണതി നിര് ിശങ്കിതം 

ഘനപേയാധേര സന്നിധായ സാ 

പുളകസംവൃതാ ത ഷി ചിരം   ||  2 ||  

അനന്തരം ഒരു േഗാപസുന്ദരി നിന്തിരുവടിയുെട കരകമലെത്ത െപെട്ട  കട  
പിടി ് അ ംേപാ ം സംശയിക്കാെത ഇടതൂര്  തി ിനി ിരു  കുചകൂംഭ ളി ല്  
േചര്ത്തമര്ത്തിെവ ്െകാണ്ട് അവ   േരാമാ മണി െകാണ്ട് വളെര േനരം നി  
നിലയില്തെ  നി േപായി.  

തവ വിേഭാ! പരാ േകാമളം ഭുജം 

നിജഗളാന്തേര പരയ്േവഷ്ടയത് 

ഗളസമുദ്ഗതം ാണമാരുതം 

തിനിരുന്ധതിവാതി ഹര്ഷുലാ   || 3 || 
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േഹ ഭഗവ  ! േവെറാരുത്തി വര്ദ്ധി  സേന്താഷേത്താ കൂടിയവളായി നിന്തിരുവടിയുെട 
മേനാഹരമായ ൈകയിെന കണ്ഠേദശത്തില്നി ം ഉയര് േപാരു  ാണ 
വായുവിെന ത നിര് തിേ ാ എ  േതാ മാറ് തെന്റ കഴുത്തി ല്  േചര്ത്്ത 
ചു ി ിടി .  

അപഗത പാ കാഽപി കാമിനീ 

തവ മുഖാംബുജാത് പൂഗചര്ച്ചിതം 

തിഗൃഹ  തദ് വ ര്പങ്കേജ 

നിദധതി ഗതാ പൂര്ണ്ണകാമതാം.    ||  4 || 

േവെരാരു തരുണീമണി അ ംേപാ ം സേ ാചംകൂടാെത നിന്തിരുവടിയുെട 
മുഖകമലത്തില്നി ം താം ലചര്വണെത്ത നിര്ബന്ധി വാ ി അതിെന തെന്റ 
വാ കത്ത് നിേക്ഷപി െകാണ്ട് നിര്വൃതിെകാ .  

വികരുേണാ വേന സംവിഹായ മാം 

അപഗേതാഽസി കാ തവ്ാമിഹ േശത് ? 

ഇതി സേരാഷയാ താവേദകയാ 

സജലേലാചനം വീക്ഷിേതാ ഭവാന്    ||  5 || 

നിര്ദയനായി എെ  കാട്ടില്  വിട്ടിട്ട് കട േപായിെ ? ഇനിയരാണ് അ െയ 
െതാ ത് ? എ ി ിെന പറ െകാണ്ട് അ യധികം േകാപേത്താ കൂടിയവളായ 
ഒരുത്തിയാല്  കണ്ണീര്  നിറ  ക കേളാെട നിന്തിരുവടി വീക്ഷിക്കെ .  

ഇതി മുദാഽഽകുൈലഃ വ വീജൈനഃ 

സമമുപാഗേതാ യാമുേന തേട 

മൃദുകുചാംബൈരഃ ക ിതാസേന 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 68 306

ഘുസൃണഭാസുേര പരയ്േശാഭഥാഃ     || 6 || 

ഇ കാരം ആനന്ദപരവശരായ േഗാപ ീകേളാ കൂടി യമുനാനദീതീരത്തില്  സേമ്മളി  
നിന്തിരുവടി കു മംെകാ  േശാഹി  മൃദുവായ കചപട ളാല്  ത ാറാക്കെ ട്ട 
ഇരി ിടത്തില്  ഏ വും േശാഭി .  

കതിവിധാ കൃപാ േകഽപി സര് േതാ 

ധൃതദേയാദയാഃ, േകചിദാ ിേത, 

കതിചിദീദൃശ മാദൃേശഷവ്പീതി 

അഭിഹിേതാ ഭവാന്  വ വീജൈനഃ   ||  7 || 

കാരുണയ്ം എ തു എ  വിധത്തിലാണ്? ചില ആ ക   എ ാവരി ം മ ചില ര്  
ആ യി വരി ം ദയയു വരായിരി ; എ ാല്  െവേറ ചില ര്  
ǌ െളേപാെല സര്വാത്മനാ ആ യി വരില്കൂടി നിന്തിരുവടിെയേപാെല 
നിര്ദയന്മാരായിരി ; എ ി ിെന നിന്തിരുവടി േഗാപസുന്ദരിമാരാല്  
പരിഭവമായുണര്ത്തിക്കെ .  

അയി കുമാരികാ ! ൈനവ ശങ്കയ്താം 

കഠിനതാ മയി േ മകാതേര 

മയി തു േചതേസാ േവാഽനുവൃത്തേയ 

കൃതമിദം മയാ ഇത ചിവാന്  ഭവാന്      ||  8 || 

അേ  യുവതികേള! ണയപരവശനായ എ ില്  ദയകാഠിനയ്ം ഒരിക്ക ം 
സംശയിക്കെ േടണ്ട. എ ില്  നി െട മന  വിട്ടക േപാകാെത 
സുസ്ഥിരമായിരി തി േവണ്ടിത്തെ യാണ് ഇ കാരം എ ാല്  െച െ ട്ടത് 
എ ി ിെന നിന്തിരുവടി സമാധാനി ി . 

അയി ! നിശമയ്താം ജീവവ ഭാഃ, 
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ിയതേമാ ജേനാ േനദൃേശാ മമ 

തദിഹ രമയ്താം രമയ്യാമിനീഷു 

അനുപേരാധമിതയ്ാലേപാ വിേഭാ !   ||  9 || 

ാണ ിയമാേര ! േക േകാ വി   ! എനിക്ക് ഇതുേപാെലയു  േ മസര് സവ്    
ഇ േവയി . അതിനാല്  ഈ മേനാഹരമായ യമുനാതീര ളി ല്  ച ികാ സുന്ദരമായ 
രാ ികളില്  നിര്ബാധം രമി െകാ വി   ! എ ി ിെന, ഭഗവാേന ! നിന്തിരുവടി 
അരുളിെച .  

ഇതി ഗിരാഽധികം േമാദേമദുൈരഃ 

ജവധുജൈനഃ സാകമാരമന്  

കലിതകൗതുേകാ രാസേഖലേന 

ഗുരുപുരീപേത ! പാഹി മാം ഗദാത്   || 10 || 

ഇ കാരമു  വാ െകാണ്ട് ഏ വുംമധികം സ ഷ്ടരായ േഗാപതരുണിമാേരാ കൂടി 
രമി വനായി രാസ ീഡയില്  ഉത്സാഹം ൈകെക്കാണ്ട നിന്തിരുവടി 
മരുത്പുരാധീശവ്ര ! എെ  േരാഗത്തില്നി  രക്ഷിേക്കണേമ ! 

ആനന്ദപാരവശയ്വും ണയേകാപവര്ണ്ണനവും എന്ന അ പെത്തട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
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dasakam  69 - രാസ ീഡാവര്ണ്ണനം.  
 

േകശാപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി  സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം 

ഹാരജാലവനമാലികാലളിത അംഗരാഗഘന സൗരഭം 

പീതേചലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിത ഉദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം 

രാസേകളി പരിഭൂഷിതം തവ ഹി രൂപമീശ ! കലയാമേഹ   || 1 || 

തലമുടിയില്  തിരുകിെക്കട്ടിയ മയില്പീലികേളാ കൂടിയതും ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  
മകരകുണ്ഡല േളാ കൂടിയതും മു മാലക   , വനമാലെയ ിവെകാ  സുന്ദരവും 
വിശിഷ്ടമായ കറി കളാല്  വര്ദ്ധി  സൗരഭയ്േത്താ കൂടിയതും 
മ ടയാട േമലണിയെ ട്ട െപാ ര ാ െകാ  പരിലസി തും 
ഒളി ിത  രത്ന   െകാ പരിേശാഭി  കാല് ില കേളാ കൂടിയതും 
രാസലീല െവണ്ടി േതയ്കമായി അല രിക്കെ ട്ടതുമായ അ യുെട 
മംഗളസവ്രുപെത്ത, ഭഗവാെന ! ശരണം ാപി  െകാ .  

താവേദവ കൃതമണ്ഡേന കലിത ക ളീക കുചമണ്ഡേല 

ഗണ്ഡേലാലമണികുണ്ഡേല യുവതി മണ്ഡേലഽഥ പരിമണ്ഡേല 

അന്തരാ സകലസുന്ദരീയുഗളം ഇന്ദിരാരമണ ! സഞ്ചരന്   

മ ളാം തദനു രാസേകളിമയി കഞ്ജനാഭ! സമുപാദധാഃ    ||  2  || 

അേത സമയ തെ  കുചമണ്ഡലത്തില്  ബന്ധിക്കെ ട്ട േമല്ക്ക േയാ കൂടിയതായി 
കവി ത്തട ളി ല്  ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  മണികുണ്ഡല േളാ കൂടിയതായി 
അല രിക്കെ ട്ടതായിരി  േഗാപയുവതീസമൂഹം മണ്ഡലാകാരത്തി ല്  
സ്ഥിതിെച േവ ീകാന്തനായ േഹ പത്മനാഭ ! നിന്തിരുവടി ആ േഗാപസുന്ദരിമാര്  
ഈര േപര് മിടയി ല്  സ രി െകാണ്ട് അനന്തരം മേനാഹരമായ രാസ ീഡെയ 
വഴിേപാെല േപാഷി ി .  
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വാസുേദവ ! തവ ഭാസമാനമിഹ  രാസേകളിരസ-സൗരഭം 

ദൂരേതാഽപി ഖലും നാരാദാഗദിതം  ആകല  കുതുകാകുലാ 

േവഷഭൂഷണ വിലാസ േപശല വിലാസിനീശത സമാവൃതാ 

നാകേതാ യുഗപദാഗതാ വിയതി േവഗേതാഽഥ സുരമണ്ഡലീ  ..  || 3 || 

േഗാവിന്ദ! ഇവിെട േശാഭി െകാണ്ടിരു  നിന്തിരുവടിയുെട രാസലീലയി  
ംഗാരരസത്തിെന്റ മേനാഹാരിതെയ ദൂരത്തില്  െവ ിട്ടാെണ ി ം 

നരദമഹര്ഷിയാ ല്  വാ ി റയെ തിെന േകട്ടിട്ട് േദവസമൂഹം 
കൗതുകേത്താ കൂടിയവരായി േവഷഭൂഷണാദികളാ ം ഭാവവിലാസ െക്കാ ം 
മേനാഹര ളായ അസംഖയ്ം വനിതാമണികളാല്  ഴെ ട്ടവരായി സവ്ര് ത്തില്നി  
ഒരുമി േചര്  ഒ ം താമസിക്കാെത ആകാശത്തില്  വ  നിര നി .  

േവണുനാദ - കൃത താനദാന കള   ഗാനരാഗ ഗതി േയാജനാ 

േലാഭനീയ മൃദു പാദപാതകൃത താള േമളന മേനാഹരം 

പാണിസംകവ്ണിതകങ്കണം ച മുഹു രംസലംബിതകരാംബുജാം 

േ ാണിബിംബചലദംബരം ഭജത രാസേകളിരസഡംബരം   || 4 || 

മേനാഹരമായ മുരളീനാദംെകാ  െച െ ട്ട സവ്ര േയാഗംെകാ ം 
കളഗാനംെകാ ം ഭി ളായ രാഗ െട േചര് ക്കിണ ിയ 
മൃദുപദവിനയ്ാസംെകാണ്ട് െച െ  താള െട േചേതാഹരമായ 
സേമ്മളനംെകാണ്ട് രമണീയമായും ൈകകളില്  കി  വളകേളാ ം അടിക്കടി 
അേനയ്ാനയ്ം ചുമലില്  േചര് െവക്കെ ട്ട ൈകകേളാ ം കൂടിയതായും ഇരി  
രാസ ീഡാമേഹാത്സവെത്ത എ ാവരും ഭജി െകാ വി   ! 

ദ്ധയാ വിരചിതാനുഗാനകൃത  താരതാര മധുരസവ്േര 

നര്ത്തേനഽഥ ലളിതാംഗഹാര ലുളിതാംഗഹാര മണിഭുഷേണ 

സമ്മേദന കൃതപു വര്ഷമലം ഉന്മിഷദ് ദിവിഷദാം കുലം 
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ചിന്മേയ തവ്യി നിലീയമാനമിവ സ േമാഹ സവധൂകുലം.   ||  5 || 

അനന്തരം ദ്ധേയാ കൂടിയ അനുഗാന െകാണ്ട് മാത മായ 
മ രസവ്രേത്താ കൂടിയതും മേനാഹര ളായ അംഗചലന െകാണ്ട് 
ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  കമനീയ ളായ ഹാര േളാ ം രത്നാഭരണ േളാ ംകൂടിയതും 
ആയ നൃത്തത്തില്  സേന്താഷാതിേരകത്താ ല്  പുഷ്ടവൃഷ്ടി െച െകാണ്ട് ഏ വും 
ഉത്സാഹേത്താ കൂടി നി ിരു  േദവഗണ ള്  പത്നീജന േളാ ംകൂടി 
ൈചതനയ്സവ്രുപനായ നിന്തിരുവടിയില്  ലയി േപാേയാ എ  േതാ മാ  
നിേ ഷ്ടതെയ ാപി .   

സവ്ിന്നസന്നതുനുവ രീ തദനു കാഽപി നാമ പശുപാംഗനാ 

കാന്തമംസമവലംബേത സ്മ തവ താന്തിഭാര മുകുേളക്ഷണാ 

കാചിദാചലിതകുന്തലാ നവ പടീരസാര ഘനസൗരഭം 

വഞ്ചേനന തവ സ ചുംബ ഭുജമഞ്ചിേതാരു പുളകാ രാ   ||  6 ||  

അനന്തരം ഒരു േഗാപാംഗന വിയര്  തളര്  ശരീരേത്താ കൂടിയവ ം ഏ വും 
വര്ദ്ധി  ക്ഷീണംെകാണ്ട് അട  ക കേളാ കൂടിയവ മായിട്ട് അ യുെട 
മേനാഹരമായ ചുമലില്  ചാ െകാ നി .  േവെറാരുത്തി ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  
ക നരിേയാ കൂടിയവളായിട്ട് പുതിയ ചന്ദനത്തിെന്റ നവസുഗന്ദമിണ ിയ 
നിന്തിരുവടിയുെട ൈകയിെന മണ കയാെണ  വയ്ാജത്താല്  മേനാഹരമായ 
പുളക ാര്ത്തണി െകാണ്ട് ന ായി മുകര് .  

കാ ഽപി ഗണ്ഡഭുവി സന്നിധായ നിജ  ഗണ്ഡമാകുലിതകുണ്ഡലം 

പുണയ്പൂരനിധിരനവ്വാപ തവ പൂഗചര് ിത രസാമൃതം 

ഇന്ദിരാവിഹൃതിമന്ദിരം ഭുവന  സുന്ദരം ഹി നടനാന്തേര 

തവ്ാമവാപയ് ദധുരംഗനാഃ കിമു ന സമ്മേദാന്മദ ദശാന്തരം ?  ||  7 || 
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പുണയ്പൂര ക്കിരി ിടമായ േവെറാരുത്തി നിന്തിരുവടിയുെട കവി ത്തടത്തി ല്  
ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  കുണ്ഡലേത്താ കൂടിയ തെന്റ േചര്ത്തണ െവ ് 
താംബുലത്തിെന്റ അമൃതതുലയ്മായ   ചര്വിതരസെത്ത ആസവ്ദി . 
രാസലീലനൃത്തമദ്ധയ്ത്തില്  സാക്ഷാ ല്  ീേദവിയുെട ീഡാഭവനമായി 
േലാൈകകസുന്ദരനായിരി  നിന്തിരുവടിെയ ലഭി ിട്ട് ആ ലളിതാംഗിക   
സേന്താഷവും സം ാന്തവും ആയ ഏേതത് അവസ്ഥാന്തരെത്തയാണ് ാപി ത് ? 

ഗാനമിശ ! വിരതം, േമണ കില  വാദയ്േമളനമുപാരതം 

ഹ്മസമ്മദ രസാകുലാഃസ്സദസി േകവലം നനൃതുരംഗനാഃ 

നാവിദന്നപി ച നീവികാം കിമപി കുന്തളീമപി ച ക ളീം 

േജയ്ാതിഷമപി കദംബകം ദിവി  വിളംബിതം കിമപരം േവ ?  || 8 || 

േഹ ഭഗവ   ! േവണുഗാനമവസാനി .  മത്തില്  വാദയ്േമള ം അവസാനി . 
േഗാപാംഗനക   മാ ം ഹ്മാനന്ദരസമാസവ്ദി ് മതിമറ വരായിട്ട് സദ ി ല്  
നൃത്തംെച െകാണ്ടയിരു .  എ മാ മ , അഴി േപായ മടി ത്തിേനേയാ 
ചിതരിക്കിട  തലമുടിേയേയാ െകട്ടഴി േപായ നക കെത്തത്തെ േയാ 
യാെ ാ ിേനയും അറി േതയി ; ഹനക്ഷ െട സമൂഹംകൂടി 
ആകാശമര് ത്തി ല്  ചലനമി ാെത ംഭി നി േപായി.  ഇതി ിമീെത എന്താണ് 
പറേയണ്ടത് ? 

േമാദസീമ്നി ഭുവനം വിലാപയ് വിഹൃതിം  സമാപയ് ച തേതാ വിേഭാ! 

േകളിസംമൃദിത നിര്മ്മലാംഗ നവ ഘര്മ്മേലശ സുഭഗാത്മനാം 

മന്മഥാസഹന േചതസാം പശുപ േയാഷിതാം സുകൃതേചാദിത 

സ്താവദാകലിതമൂര്ത്തിരാദധിഥ  മാരവീരപരേമാത്സവാന്   || 9 || 

പരമാത്മസവ്രൂപി  ! േലാകെത്ത ആനന്ദത്തിെന്റ അപാരതയില്  ലയി ി ് 
ീഡേയയും അവസാനി ി . അനന്തരം രാസലീലയില്  തളര്  നിര്മ്മലമായ 

അംഗ ളില്  െപാടി  പുതിയ വിയര് തു ികളാ ല്  സുന്ദരതരമായ 
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ശരീരേത്താ കൂടിയവരായും മന്മഥപീഡ സഹി ാനശ മായ മനേ ാ കൂടിയവരായും 
ഇരി  േഗാപംഗനമാരുെട പുണയ്പൂരത്താല്  േ രിക്കെ ട്ടവനായി അ േത്താളം 
സവ്ീകരിക്കെ ട്ട ശരീര േളാ കൂടിയവനായി നിന്തിരുവടി പരാ മിയായ കാമേദവെന്റ 
മേഹാത്സവ െള െകാണ്ടാടി.  

േകളിേഭദ പരിേലാളിതാഭിരതി ലാളിതാഭിരബലാളിഭിഃ 

ൈസവ്രമീശ ! നനു സൂരജാപയസി ചാരുനാമ വിഹൃതിം വയ്ധാഃ 

കാനേനഽപി ച വിസാരി ശീതള കിേശാരമാരുത മേനാഹേര 

സുനസൗരഭമേയ വിേലസിഥ വിലാസിനീ ശതവിേമാഹനം  || 10 || 

േഹ സര്േവശവ്ര! പലവിധത്തി  രതി ീഡാവിേശഷ ളാല്  ക്ഷീണി വരും 
ഏ വും ലാളിക്കെ ട്ട് ഉേന്മഷം വര്ദ്ധി ിക്കെ ട്ടവരുമായ 
അബലാസമൂഹ േളാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി യമുനാജലത്തില്  യേഥഷ്ടം മേനാഹരമായി 
ീഡി . എ , മന്ദം മന്ദം വീശു  കളിരിളംകാ െകാണ്ട് േചേതാഹരവും പുതിയ 

പു െട പരിമളേധാരണിേയാ കൂടിയതുമായ വന േദശ ളില്  ആ 
േമാഹനാംഗിക െക്ക ാം വീ ം വീ ം േമാഹം വളര് മാറ് വിഹരി െകാണ്ടിരു .  

കാമനീരിതി ഹി യാമിനീഷു ഖലു കാമനീയകനിേധ ! ഭവാന്  

പൂര്ണ്ണസമ്മദരസാര്ണ്ണവം കമപി  േയാഗിഗമയ്നുഭാവയന്  

ഹ്മശങ്കരമുഖാനപീഹ  പശുപാംഗനാസു ബഹുമാനയന്  

ഭ േലാകഗമനീയരുപ ! കമനീയ! കൃഷ്ണ ! പരിപാഹി മാം   || 11 || 

സുന്ദരമൂര്േത്ത! നിന്തിരുവടി ഇ കാരെമ ാം ഇടയയുവതികെള അേനകം 
രാ ികളില്  േയാഗിമാര്  മാ ം ാപിക്കത്തക്കതായി അനിര്വചനീയമായി 
പരിപൂര്ണ്ണമായിരി  ഹ്മാനന്ദരസസുഖെത്ത അനുഭവി ി വനായി ഹ്മാവ്, 
ശിവ   മുതലായവെരകൂടി ഇവിെടയു  ഇടയ ീകളി ല്  ബ മാനമു  
വരാക്കിത്തീര് . ഭ ന്മാര് മാ ം തയ്ക്ഷെ ത്താവു  സവ്രുപേത്താ കൂടിയ 
േമാഹനാംഗനായ േഹ കൃഷ്ണ! എെ  രക്ഷിേക്കണെമ ! 
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രാസ ീഡാവര്ണ്ണനം എന്ന അ പെത്താമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
 

ആദിതഃ േ ാകാഃ 708.  
വൃത്തം:  കുസുമമഞ്ജരീ 

ലക്ഷണം: രം നരം നരനരം നിരു വുെമങ്കിേലാ കുസുമമഞ്ജരീ 
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Dasakam 70 - സുദര്ശനശാപേമാക്ഷദിവര്ണ്ണനം 
 

ഇതി തവ്യി രസാകുലം രമിതവ േഭ വ വാഃ 

കദാഽപി പുരമംബികാകമിതുരംബികാകാനേന 

സേമതയ് ഭവതാ സമം നിശി നിേഷവയ് ദിേവയ്ാത്സവം 

സുഖം സുഷുപുര സീദ് ജപമു നാഗസ്തദാ || 1 || 

ഇ കാരം നിന്തിരുവടി രസാനുഭവംെകാ  പരവശമാംവണ്ണം ആ സുന്ദരിമാെര 
രമി ി േകാണ്ടിരിക്കേവ ഒരിക്കല്  േഗാപന്മാ ര്  അംബികാവനത്തിെല 
പാര് തീപതിയായ ീപരേമശവ്രെന്റ േക്ഷ ത്തിേല  നിന്തിരുവടിെയാ ി െച ് 
അവിെട ഉത്സവത്തില്  പ െകാണ്ട് രാ ിയി ല്  സുഖമായി കിട റ ി. ആ സമയം 
ഒരു േഘാരമായ െപരു ാ ് ജനാഥനായ നന്ദേഗാപെന പിടികൂടി.  

സമു ഖമെഥാ ൈകഃ അഭിഹേതഽപി തസ്മിന്  ബലാത് 

അമുഞ്ചതി ഭവത്പേദ നയ്പതി പാഹി പാഹീതി ൈതഃ 

തദാ ഖലു പദാ ഭവാന്  സമുപഗമയ് പ ര്ശ തം 

ബഭൗ സ ച നിജാം തനും സമുപസാദയ് ൈവദയ്ാധിരീം.   || 2 || 

ഉട തെ  വിറകുെകാ ിക െകാണ്ട് ശ ിേയാെട അടിക്കെ ട്ടി ം 
കടി െകാണ്ടിരു  അത് പിടി വിടാതിരു െ ാ   ആ േഗാപന്മാര്  "രക്ഷിക്കേണ! 
രക്ഷിക്കേണ! എ ി ിെന അ യുെട കാല്ക്ക    വീണു നിലവിളിക്കേവ നിന്തിരുവടി 
ഉടെനതെ  അ െച ് കാല്െകാണ്ട് ചവിട്ടി; ആ െപരു ാ ാകെട്ട 
വിദയ്ാധരസംബന്ധമായ തെന്റ സവ്ന്തം രൂപെത്ത ാപി ് പരിേശാഭി .  

സുദര്ശനധര ! േഭാ നനു സുദര്ശനേഖയ്ാ സ്മയ്ഹം 

മുനീന്  കവ്ചിദപഹാസം ത ഇഹ മാം വയ്ധുര്വാഹസം 
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ഭവത്പദ സമര്പ്പണാദമലതാം ഗേതാഽസ്മീതയ്സൗ 

വന്  നിജപദം യയൗ, ജപദം ച േഗാപാ മുദാ . ||  3 || 

സുദര്ശനപാണിയായ േഹ േദവ! ǌാ   സുദര്ശന   എ  േപാേരാ കൂടിയ 
വിദയ്ാധര തെ യാണ്. ഒരിട െവ ് മഹര്ഷിമാെര പരിഹസി യുണ്ടായി; അവര്  
എെ  ഇവിെട ഒരു െപരു ാ ാക്കി വി കള ; നിന്തിരുവടിയുെട 
പാദ ര്ശംെകാണ്ട് ǌാ   പരിശുദ്ധനായിത്തീര് ിരി ." ഇ കാരം 

തി െകാണ്ട് ഇവ   സവ്സ്ഥാനമായ ഗന്ധര് േലാകത്തിേല േപായി; േഗാപന്മാര്  
സേന്താഷേത്താ കൂടി േഗാപവാടത്തിേല ം യാ യായി. 

കദാഽപി ഖലു സീരിണാ വിഹരതി തവ്യി ീജൈനഃ 

ജഹാര ധനദാനുഗസ്സ കില ശംഖചൂേഡാഽബലാഃ 

അതി തമനു തസ്തമഥ മു നാരീജനം 

രുേരാജിഥ, ശിേരാമണിം ഹലഭൃേത ച തസയ്ാദദാഃ || 4 || 

ഒരിക്കല്  അ ജനായ ബലരാമേനാ ം േഗാപികേളാ ംകൂടി നിന്തിരുവടി 
ീഡി െകാണ്ടിരി േ ാ   കുേബരെന്റ അനുചരനായ ആ ശംഖ ഢ   എ വ   
ീകെള അപഹരി െകാ േപായി; ഉടെന നിന്തിരുവടി അതിേവഗത്തില്  അവെന 

പി ടര് െച  ീകേളയും വിട്ട് ഓ വനായ അവെന നി ഹി ് അവെന്റ 
സിേരാരത്നെത്ത ബലഭ  സമ്മാനി കയും െച .  

ദിേനഷു ച സുഹൃജ്ജൈനഃ സഹ വേനഷു ലീലാപരം 

മേനാഭവമേനാഹരം രസിതേവണുനാദാമൃതം 

ഭവന്തമമരീദൃശാം അമൃതപാരണാദായിനം 

വിചിന്തയ് കിമു നാലപന്  വിരഹതാപിതാ േഗാപികാഃ ?  || 5 || 

പകല്  സമയ ളി ല്  ച ാതികേളാ കൂടി വന ളി ല്  ലീലാതല്പരനായി 
സാക്ഷാ ല്  മന്മഥെന്റ മന ിെനകൂടി വശീകരി വനായി േവണുനാദത്തിെന്റ 
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മാ രയ്ത്തില്  രസി വനായി അ ര ീക െട േന  അമൃതപാരണ 
നല്കി കു ര്മ നല് വനായിരി  നിന്തിരുവടിെയ ചിന്തി െകാ  
വിരഹതാപേത്താ  കൂടിയ ആ േഗാപ ീക   എന്ത് ആലാപെത്തയാണ് 
െച ാതിരു ത്? 

േഭാജരാജഭൃതയ്കസ്തവ്ഥ കശ്ചിത് കഷ്ട-ദുഷ്ടപഥ ദൃഷ്ടിരരിഷ്ടഃ 

നി രാകൃതിരപ നിനാദഃ തിഷ്ഠേത സ്മ ഭവേത വൃഷരൂപീ   || 6 || 

അനന്തരെമാരുനാ   പേരാപ വത്തി ം ദുര്മാര്ഗത്തി ം താ ര് േത്താ  
കൂടിയവനായ കംസെന്റ ഭൃതയ്നായ അരിഷ്ടെന  ഒരസുര   ഭയ രസവ്രുപേത്താ ം 
കേഠാരമായ ശ േത്താ ംകൂടിയ ഒരു കാളയുെട രുപത്തില്  നിന്തിരുവടിെയ എതിരി .  

ശാകവ്േരാഽഥ ജഗതീധൃതിഹാരീ മൂര്ത്തിേമഷ ബൃഹന്തീം ദധാനഃ 

പം ിമാശു പരിഘൂര്ണയ് പശൂനാം ഛന്ദസാം നിധിമവാപ ഭവന്തം   || 
7 || 

അനന്തരം വൃഷഭരുപിയായി േലാകത്തി ല്  എ ാവരുെട ൈധര് േത്തയും 
അപഹരി വനായി ഏ വും വലിയ ശരീരേത്താ കൂടിയവനായ ആ അസുരന്  
പശു ട്ട െള വിരട്ടിേയാടി ്െകാണ്ട് േവദഗജനായ നിന്തിരുവടിെയ സമീപി .  

തുംഗശൃംഗമുഖമാശവ്ഭിയന്തം സംഗൃഹ  രഭസാദദിയം തം 

ഭ രൂപമപി ൈദതയ്മഭ ം മര്ദ്ദയന്നമദയഃസുരേലാകം.   || 8 || 

ഉയര് നി ്കു  െകാ ക െട അ േളാ കൂടിയവനായി അതിേവഗത്തില്  േനരി  
പാ വരു  നിര്ഭയനും വൃഷഭരുപിയാെണ ി ം ദുഷ്ടനുമായിരി  ആ 
അസുരെന േവഗത്തില്  കട പിടി ് മുഷ്ടിെകാണ്ട് െǌരി ് േദവന്മാെര 
സേന്താഷി ി .  

ചി മദയ് ഭഗവന്  ! വൃഷഘാതാത് സുസ്ഥിരാഽജനി വൃഷസ്ഥിതിരുര്വയ്ാം 
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വര്ദ്ധേത ച വൃഷേചതസി ഭൂയാന്  േമാദ ഇതയ്ഭിനുേതാഽസി 
സുൈരസ്തവ്ം.  ||  9 || 

‘വൃഷഭനി ഹംെകാണ്ട് ഇേ ാ   ഭൂേലാകത്തില്  ധര്മ്മത്തിെന്റ തി  
ഇളക്കമി ാത്തതായിത്തീര് ; േദേവ െന്റ മന ില്  േമല് േമ ല്  സേന്താഷം 
വര്ദ്ധി വരികയും െച . ഇത് ആ ര് ംതെ  േഹ ഭഗവാേന!" 
എ ി ിെനെയ ാം േദവന്മാരാല്  നിന്തിരുവടി തിക്കെ ട്ടവനായി ഭവി .  

ഔക്ഷകാണി! പരിധാവത ദൂരം വീക്ഷയ്താം അയമിേഹാക്ഷവിേഭദീ 

ഇത്ഥമാത്തഹസിൈതഃസഹ േഗാൈപഃ േഗഹഗസ്തവ്മവ വാതപുേരശ!  ||  
10 || 

കാളകേള! നി   ദൂെരെയവിെടെയ ി ം ഓടിേ ാ േക്കാ വി   ! ഇവിെട ഈ 
കാളെയെക്കാ വെന ക െകാ വിന്  ! എ ി ിെന ചിരി  പരിഹസി വരായ 
ഇടയബാലന്മാേരാ കൂടി വീട്ടിെലത്തിേ ര്  നിന്തിരുവടി േഹ ഗുരുവാ ര  ! എെ  
രക്ഷിേക്കണേമ. 

സുദര്ശനശാപേമാക്ഷാദിവര്ണ്ണനം എന്ന എ പതാംദശകം സമാപ്തം 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 718. 

വൃത്തം 1-5  പൃത്ഥി. ലക്ഷണം. ജസം ജസയല ം ഗുരുവുെമട്ടിനാല്  പൃത്ഥിയാം 
വൃത്തം. 6- 10  സവ്ാഗത . ലക്ഷണം. സവ്ാഗത  രനഭം ഗുരു ര ം. 
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Dasakam 71 - േകശീേവയ്ാമാസുരവധ ിഡാവര്ണ്ണനം. 
 

യേത്നഷു സര്േ ഷവ്പി നാവേകശി  

േകശീ സ േഭാേജശിതുരിഷ്ടബ ഃ 

തവ്ം സി ജാവാപയ് ഇതീവ മതവ്ാ  

സം ാപ്തവാന്  സി ജവാജിരൂപഃ  || 1 || 

എ ാ വൃത്തികളി ം ഫലേത്താ കൂടിയവനും േഭാേജശവ്രനായ കംസെന്റ ഉ  
ബ വുമായ ആ േകശി എ  അസുര   നിന്തിരുവടി മഹാല ിയാ ല്  (കുതിരയാ ല്  
എ ം) ാപിക്കത്തക്കവനാണ് എ  വിചാരി ിെട്ടാ എ  േതാ മ  
സി േദശത്തില്  ജനി  കുതിരയുെട രുപേത്താ കൂടിയവനായി അവിെട 
വ േചര് .  

ഗന്ധര് താേമഷ ഗേതാഽപി രൂൈക്ഷഃ  

നാൈദഃസമുേദവ്ജിത സര് േലാകഃ 

ഭവദവ്ിേലാകാവധി േഗാപവാടീം 

മര്ദയ് പാപഃ പുനാരാപതത് തവ്ാം  || 2 || 

ദുഷ്ടനായ ഇവ   ഗന്ധര് െന്റ (കുതിരയുെട) അവസ്ഥെയ ാപി ി ം കേഠാര ളായ 
ശ ളാല്  എ ാവേരയും ഭയെ വനായി അ െയ കെണ്ട തുവെര 
അ ാടിെയ തകര് െകാണ്ട് പി ീട് നിന്തിരുവടിെയ ാപി .  

താര്ക്ഷയ്ാര്പ്പിതാംേ സ്തവ താര്ക്ഷയ് ഏഷഃ 

ചിേക്ഷപ വേക്ഷാഭുവി നാമ പാദം 
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ഭൃേഗാഃ പദാഘാതകഥാം നിശമയ് 

േസവ്നാപി ശകയ്ം തദിതീവ േമാഹാത്  || 3 || 

ഈ കുതിര ഭൃഗുമഹര്ഷിയുെട പാദ ഹരകഥെയ േകട്ടിട്ട് തെ െകാ ം അത് 
കഴിയുെമ ് േമാഹംെകാണ്ടാേണാ എ  േതാ മാറ് ീ ഗരുഡനില്  അര് ിക്കെ ട്ട 
പാദ േളാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിയുെട തിരുമാര് ിടത്തില്  പി കാല്െകാ  ചവിട്ടി.  

വഞ്ചയന്നസയ് ഖുരാഞ്ചലം ാകമും 

ച ചിേക്ഷപിഥ ദൂരദൂരം  

സ ര്ച്ഛിേതാഽപി ഹൃതിമൂര്ച്ഛിേതന 

േ ാേധാഷ്മണാ ഖാദിതുമാ തസ്തവ്ാം   || 4 || 

ഇവെന്റ കുള െകാ  ഹരെത്ത ഒഴി മാറി ഉട തെ  ഇവെന വളെര 
ദൂരത്തിേല , നിന്തിരുവടി എ െത്തറിയുകയും െച ; അവ   േബാധക്ഷയം 
ബാധി വനായിരു ി ം ക ത്ത േകാപേത്താെട നിന്തിരുവടിെയ കടി തി  
േനരി  പാ വ .  

തവ്ം വാഹദേണ്ഡ കൃതധീശ്ച വാഹാ 

ദണ്ഡം നയ്ധാസ്തസയ് മുേഖ തദാനീം 

തദവ്ൃദ്ധിരുദ്ധശവ്സേനാ ഗതാസുഃ 

സപ്തീഭവന്നപയ്യൈമകയ്കാഗാത്    ||  5 || 

നിന്തിരുവടി കുതിരെയ നി ഹി തി  മന ി റ ി െകാണ്ട് കടി ാ   വരു  
സമയം അതിെന്റ വാ കത്ത് ബാ ദണ്ഡെത്ത േവശി ി . ആ ൈകയിെന്റ 
വര്ദ്ധനംെകാണ്ട് ത ക്കെ ട്ട ശവ്ാസെത്താ കൂടിയവനായി ാണ   േപായ ഇവ   
അശവ്മായിത്തീര് വെന ി ം (ഏഴായിത്തീര് വെന ി ം എ ം) അ േയാ  
ഐകയ്ം ാപി  (ഒ ായിേ ര്  എ ം).  
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ആലംഭമാേ ണ പേശാഃ സുരാണാം 

സാദേക നുത്ന ഇവാശവ്േമേധ 

കൃേത തവ്യാ ഹര്ഷവശാത് സുേര ാഃ 

തവ്ാം തു വുഃ േകശവനാമേധയം   ||  6 || 

യാഗപശുവിെന്റ വധംെകാ മാ ം േദവന്മെര സാദി ി തും പുതിയതുമായ 
അശവ്േമധം നിന്തിരുവടിെയ േകശവ   എ  തിരുനാമേത്താ കൂടിയവനായി 
സേന്താഷപാരവശയ്േത്താെട തി .  

കംസായ േത ശൗരിസുതതവ്മു വ്ാ 

തം തദവ്േധാത്കം തിരുദ്ധയ് വാചാ 

ാേപ്തന േകശിക്ഷപണാവസാേന 

ീ നാരേദന തവ്മഭി േതാഽഭൂഃ  || 7 || 

നിന്തിരുവടി വസുേദവെന്റ സുതനാെണ  വര്ത്തമാനെത്ത കംസേനാട് 
പറ റിയി  അേദ്ദഹെത്ത വധി തി  ഉദയ്മി  ആ കംസെന ന വാ  
പറ ് തട ് േകശിയുെട വധത്തി േശഷം അവിെട വ േചര്  
നാരദമഹര്ഷിയാല്  നിന്തിരുവടി തിക്കെ ട്ടവനായി ഭവി .  

കദാപി േഗാൈപഃസഹ കാനനാേന്ത 

നിലായന ീഡനേലാലുപം തവ്ാം 

മയാത്മജഃ ാപ ദുരന്തമാേയാ 

േവയ്ാമാഭിേധാ േവയ്ാമചേരാപേരാധീ  || 8 || 
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ഒരിക്കല്  യമുനാതീരവന േദശ ളി ല്  േഗാപബാലന്മെരാ ി ് 
ഒളി കളി തില്  ഉല്സുകനായിരു  നിന്തിരുവടിെയ വലിയ മായാവിയും 
േദവശ വും മയാസുരെന്റ പു നുമായ േവയ്ാമാസുര   സമീപി .  

സ േചാരപാലയിതവ േവഷു 

േചാരായിേതാ േഗാപശിശുന്  പശുംശ്ച 

ഗുഹാസു കൃതവ്ാ പിദേധ ശിലാഭിഃ 

തവ്യാ ച ബുദ്ധവ്ാ പരിമര്ദ്ദിേതാഽഭൂത്.   ||  9 || 

ക ന്മാരും രക്ഷകന്മാരുമായിക്കളി  േഗാപന്മാര്ക്കിടയി ല്  ക നായിത്തീര്  
അവ   േഗാപബാലന്മാേരയും പശുക്കേളയും ഗുഹകളി ല്  െകാ േപായാക്കി 
ക ക െക്കാണ്ട് ഇട്ടട ; നിന്തിരുവടിയാല്  മന ിലാക്കെ ട്ട് അടി  
ചതക്കെ കയും െച .  

ഏവം വിൈധശ്ചാദ് ഭുതേകളിേഭദഃ 

ആനന്ദമൂര്ച്ചാമതുലാം ജസയ് 

പേദ പേദ നൂതനയന്നസീമാം 

പരാത്മരുപിന്  ! പവേനശ ! പായാഃ   || 10 || 

പരമാത്മസവ്രുപിയായിരി  ഗുരുവാ ര  ! ഇ കാരമു  ആ ര് കര ളായ 
ലീലാവിലാസ െളെക്കാണ്ട് േഗാകുലനിവാസിക ക്ക് നി ലയ്വും അളവ തുമായ 
ആനന്ദാശയെത്ത അടിക്കടി പുതുതാക്കി നല്കിെക്കാണ്ടിരി വനായ നിന്തിരുവടി 
രക്ഷിേക്കണേമ. 

േകശിേവയ്ാമവധ ീഡാദിവര്ണ്ണനം എന്ന എ പെത്താന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 728. 
വൃത്തം ഉപജാതി. 
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Dasakam 72 - അ ര യാ ാവൃത്താന്തവര്ണ്ണനം 
 

കംേസാഽഥ നാരദഗിരാ ജവാസിനം തവ്ാം 

ആകര്ണ്ണയ് ദീര്ണ്ണഹൃദയഃസ ഹി ഗാന്ദിേനയം 

ആഹൂയ കാര് കമഖച്ഛലേതാ ഭവന്തം 

ആേനതുേമനമഹിേനാദഹിനാഥശായിന്  !   || 1 || 

േശഷത ത്തില്  പ ിെകാ  േദവ ! അതി േശഷം നാരദ   പറ തില്നി  
നിന്തിരുവടിെയ അ ാടിയില്  നിവസി വനായി േകട്ട് ആ േഭാേജശവ്രനായ 
കംസ   മനം കല ിയവനായി ഗാന്ദിനീപു നായ അ രെന വിളി ് 
ധനുര് ാഗെമ  വയ്ാേജന നിന്തിരുവടിെയകൂട്ടിെകാ വരു തി  ഇവെന 
നിേയാഗി യ .  

അ ര ഏഷ ഭവംദം ിപരശ്ചിരായ 

തവ്ദ്ദര്ശനാക്ഷമമനാഃ ക്ഷിതിപാലഭീതയ്ാ 

തസയ്ാജ്ഞൈയവ പുനരീക്ഷിതുമുദയ്തസ്തവ്ാം 

ആനന്ദഭാരമതിഭൂരിതരം ബഭാര   ||  2 || 

വളെരക്കാലമായി നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദ െള ഭജി െകാ ം േഭാജശവ്രെനയു  
ഭയംനിമിത്തം നിന്തിരുവടിെയ വ  കാ ാന്  കഴിവി ാെത മന ഴറിെക്കാ ം 
കഴി ിരു  ഈ അ രെന്റ ഇേ ാ   ആ കംസെന്റ ക നെകാ തെ  
നിന്തിരുവടിെയ ദര്ശി ാന്  പുറെ ട്ടവനായി ഏ വും വര്ദ്ധി  ആനന്ദാതിശയെത്ത 
ഉ െക്കാ .  

േസാഽയം രേഥന സുകൃതീര്  ഭവേതാ നിവാസം 

ഗച്ഛന്  മേനാരഥഗണാംസ്തവ്യി ധാര് മാണാന്  
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ആസവ്ാദയന്  മുഹുരപായഭേയന ൈദവം 

സം ാര്ത്ഥയന്  പഥി ന കശ്ചിദപി വയ്ജാനാത്  || 3 || 

പുണയ്ംെച വനായ ആ അ ര   നിന്തിരുവടിയുെട വാസസ്ഥലമായ 
അ ാടിയിേലക്ക് േതരില്  യാ െച വനായി നിന്തിരുവടിെയപ ി മന ി ല്  
ആേലാചിെക്കെ വയായ മേനാരഥ െള വീ ം വീ ം ആസവ്ദി െകാ ം 
(അ െയ കു ക്കിലാേക്കണെമ േദ്ദശേത്താ കൂടിയു  സേന്ദശവും 
വഹി െകാ െപാ വനാകെകാണ്ട്) അപായം വ തും സംഭവിേ േമാ എ  
ഭയത്താല്  ഈശവ്രെന ാര്ത്ഥി െകാ  വഴിയില്  യാെതാ ംതെ  അറി ി .  

ക്ഷയ്ാമി േവദശതഗീതഗതിം പൂമാംസം 

ര്ക്ഷയ്ാമി കിംസവ്ിദപി നാമ പരിഷവ്േജയം 

കിം വക്ഷയ്േത സ ഖലു മാം കവ്നു വീക്ഷിതഃസയ്ാത് 

ഇത്ഥം നിനായ സ ഭവന്മയേമവ മാര്ഗ്ഗം     || 4 || 

േവദ ളാല്  ഗാനംെച െ ട്ട ാപയ്മാര് േത്താ കൂടിയ പുരുഷെന എനി  
കാണുവാ   സാധി േമാ? ര്ശി വാന്  സാധി േമാ? ഭ വത്സലനായ 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആലിംഗനസുഖം അനുഭവി വാ   ഭാഗയ്ം ലഭി േമാ? ആ 
പരമാത്മാവ് എന്താണ് അരുളിെച ക? തൃക്ക പാര്ത്ത േമാ? എ ി ിെന 
വഴിെയ ാം നിന്തിരുവടിയുെട ചിന്തക െകാ തെ  കട വ .  

ഭൂയഃ മാദഭിവിശന്  ഭവദം ിപൂതം 

വൃന്ദാവനം ഹരവിരിഞ്ച  സുരാഭിവന്ദയ്ം 

ആനന്ദമഗ്ന ഇവ ലഗ്ന ഇവ േമാേഹ 

കിം കിം ദശാന്തരമവാപ ന പങ്കജാക്ഷ !   ||  5 || 

അേ  കമലാക്ഷ! അ യുെട പാദ ര്ശേമ ് പരിശുദ്ധമായി, ശിവ  , ഹ്മാവ് 
മുതലായ േദവന്മാെര ിവരാല്  വന്ദിക്കെ ട്ടതായുമിരി  വൃന്ദവന േദശത്തില്  
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പി ീട് മത്തില്  വെ ത്തിയവനായ ആ അ ര   പരമാനന്ദത്തി ല്  
മുഴുകിയവെന േപാെലയും േമാഹത്തില്  ലയി വെന േപാെലയും എേതതവ 
സ്ഥാന്തരെത്ത ാപി ി  ? 

പശയ്ന്നവന്ദത ഭവദവ്ിഹൃതിസ്ഥലാനി 

പാംസുഷവ്േവഷ്ടത ഭവച്ചരണാങ്കിേതഷു 

കിം മേഹ, ബഹുജനാ ഹി തദാപി ജാതാഃ 

ഏവം തു ഭ ിതരളാ വിരളഃ പരാത്മന്  !    ||  6 || 

േഹ പരമാത്മസവ്രുപി   ! നിന്തിരുവടിയുെട ീഡാസ്ഥല െള േനാക്കി 
ക്കാണു വനായ ആ അ ര   സമസ്കരി ; നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദ   
പതി കണ്ട സ്ഥല ളിെല െപാടികളില്  കിട രു ;  ǌ െള പറയെട്ട; 
അക്കാല ം വളെര ജന   ജന്മെമ ത്തി ണ്ടേ ാ; എ ാല്  ഇതുേപാെല 
ഭ ിെകാ പരവശരായി വര്  ചുരുക്കം തെ യായിരു . 

സായം സ േഗാപഭവനാനി ഭവച്ചരി  

ഗീതമൃത സൃത കര്ണ്ണരസായനാനി 

പശയ്ന്  േമാദസരിേതവ കീേലാഹയ്മേനാ 

ഗച്ഛന്  ഭവദ്ഭവനസന്നിധിമനവ്യാസീത്   ||  7 || 

ആ അ ര   സന്ധയ്ാസമയത്ത് അ യുെട അ ഭുതചരിത    േകാര്ത്തിണക്കിയ 
ഗാനമാകു  അമൃതം െചവി  ഇ ം നല്കുമാറ് സരി െകാണ്ടിരു  
േഗാപേഗഹ െള േനാക്കിേക്കാണ്ട പരമാനന്ദദീ വാഹംെകാ തെ  വഹി  
െകാ േപാകെ വേനാ എ  േതാ മാറ് നട െകാണ്ട് നിന്തിരുവടിയുെട 
ഹത്തി  സമീപം എത്തിേചര് .  

താവദ്ദദര്ശ പശുേദാഹവിേലാകേലാലം 

ഭക്േതാത്തമാഗതിമിവ തിപാലയന്തം 
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ഭൂമന്  ! ഭവന്തമയമ ജവന്തമന്തഃ 

ഹ്മാനുഭൂതിരസസി മിേവാദവ്മന്തം   ||  8 || 

സര്േ ശവ്രാ! ആ സമയം ഈ അ രന്  പശുവിെന കറ ത് കാണു തി ല്  
കൗതുകേത്താ കൂടിയവനായി ഉത്തമഭ ന്മരുെട ആഗമനെത്ത തീക്ഷി  
െകാണ്ടിരി വേനാ എ  േതാ മാറ് േജയ് േനാ കൂടിയിരി  നിന്തിരുവടിെയ 

ദയന്തര്ഭാഗത്ത് ഹ്മാനന്ദരസെത്ത പുറേത്തക്ക് കാശി ി വെന  
േതാ മാറ് ദര്ശി .  

സായന്തനാ വ വിേശഷവിവി ഗാ ൗ 

ദവ്ൗ പീതനീലരുചിരാംബരേലാഭനീയൗ 

നാതി പഞ്ചധൃതഭൂഷണചാരൂേവഷൗ 

മന്ദസ്മിതാര് വദനൗ സ യുവാം ദദര്ശ   ||  9 || 

ആ അ ര   സായംസന്ധയ്ാസമയത്തിെല ാനംെകാ  വിേശഷണ നിര്മ്മലമായ 
േദഹേത്താ കൂടിയവരായി മ , നീല എ ീ നിറ േളാ കൂടിയ ഭംഗിയു  
വ ം െകാണ്ട് മേനാഹരന്മരായി മിതമായ ആഭരണ ളണി ് 
േശാഭി വരായി മന്ദസ്മിതംെകാണ്ട് കു ര്മയിണ ിയ മുഖേത്താ  
കൂടിയവരായിരി  നി ളിരുവേരയും ദര്ശി .  

ദൂരാ ഥാത് സമവരൂഹയ് നമന്തേമന 

മുത്ഥാപയ് ഭ കുലമൗലിമഥിപഗൂഹന്  

ഹര്ഷാന്മിതാക്ഷരഗിരാ കുശാലാനുേയാഗി 

പാണിം ഗൃഹയ് സ ബേലാഽഥ ഗൃഹം നിേനഥ   || 10 || 

അനന്തരം േതരില്നി  താഴത്തിറ ി വളെര ദുര നി തെ  നമസ്കരി  
ഭ കുേലാത്തംസമായ ഈ അ രെന ബലരാമേനാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
എ െത്തഴുേന ി  സേന്താഷേത്താ കൂടി ആലിംഗനംെച ിട്ട് അതില്പിെ  
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മിതാക്ഷര േളാ കൂടിയ വാ കളാല്  കുശലം േചാദി െകാണ്ട് ക ംപിടി ് വീട്ടിേല  
കൂട്ടിെക്കാ േപായി. 

നേന്ദന സാകമമിതാദമര്ച്ചയിതവ്ാ 

തം യാദവം, തദുദിതാം നിശമ  വാര്ത്താം 

േഗാേപഷു ഭൂപതിനിേദശകഥാം നിേവദയ് 

നാനാകഥാഭിരിഹ േതന നിശാമൈനഷീഃ   || 11 || 

നന്ദേഗാപേനാ കൂടി ആ യാദവനായ അ രെന ഏ വും ആദരേവാ കൂടി സല്ക്കരി ് 
അേദ്ദഹത്താല്  പറ റിയിക്കെ ട്ട സേന്ദശെത്ത േകട്ട് രാജാവായ കംസെന്റ 
ആജ്ഞാവാകയ്െത്ത േഗാപന്മാെര മന ിലാക്കി; ആ അ രേനാ കൂടി ഇവിെട പല 
കഥകെളയുംെകാണ്ട് രാ ിെയ കഴി കൂട്ടി. 

ച ാഗൃേഹ കിമുത ച ഭഗാഗൃേഹ നു 

രാധാഗൃേഹ നു ഭവേന കിമു ൈമ വിേന്ദ 

ധൂര്േത്താ വിളംബത ? ഇതി മാദാഭിരുൈച്ചഃ 

ആശങ്കിേതാ നിശി മരുത്പുരനാഥ ! പായാഃ  ||  12 || 

ച യുെട ഹത്തിലാേണാ, അത  ച ഭഗയുെട വീട്ടിലായിരി േമാ, രാധയുെട 
ഭവനത്തില്  തെ യായിരി േമാ, അേതാ മി വിന്ദയുെട ഹത്തിലായിരിക്കാേമാ 
ര്ത്തനായ കൃഷ്ണ   താമസി ത്? എ ി ിെന ആ രാ ിയില്  

േഗാപവനിതമാരാല്  ഏ വും ശ ിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി േഹ വാതാലേയശ! 
എെ  രക്ഷി ാ ം. 

അ രയാ ാഗമനവൃത്താന്തവര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്തിരണ്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 749 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 
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Dasakam 73 - ഭഗവാെന്റ മഥുരാ സ്ഥാനവര്ണ്ണനം. 
 

നിശമ  തവാഥ യാനവര്ത്താം 

ഭൃശമാര്ത്താഃ പശുപാലബാലികാസ്താഃ 

കിമിദം കിമിദം കഥം നവ്ിതീമാഃ 

സമേവതാഃ പരിേദവിതാനയ്കുര് ന്   || 1 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടിയുെട മഥുരാപുരിയിേല  യാ െയപ ിെയ വര്ത്തമാനെത്ത 
േകട്ടിട്ട് ആ േഗാപകനയ്കമാര്  ഏ വും ദുഃഖിതരായി; ഇവര്  ഒ ി േചര്   
ഇെതന്താണ് ? ഇെതന്താണ് ? എ ി ിെന വിലാപ   തുട ി.  

കരുണാനിധിേരഷ നന്ദസൂനുഃ 

കഥമസ്മാന്  വിസൃേജദനനയ്നാഥാഃ ? 

ബത! നഃ കിമു ൈദവേമവമാസീത് 

ഇതി താസ്തവ്ാദ് ഗതമാനസാ വിേലപുഃ   ||  2 || 

ദയാനിധിയായിരി  ഈ നന്ദാത്മജ   മെ ാരു ശരണമി ാത്തവരായിരി  
നമ്മെള എ ിെന വിട്ടി  േപാകും? ന െട വിധി ഇ ിെനയായിത്തിര് വെ ാ 
കഷ്ടംതെ ?! എ ി ിെന നിന്തിരുവടിയില്  ലയി  മനേ ാ കൂടിയവരായ ആ 
സുന്ദരിമാര്  വിലപി .  

ചരമ ഹേര തിഷ്ഠമാനഃ 

സഹ പി  നിജമി മണ്ഡൈലശ്ച  

പരിതാപഭരം നിതംബിനീനാം 

ശമയിഷയ്ന്  വയ്മുചഃ സഖായേമകം   || 3 || 
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രാ ിയുെട അവസാനത്തില്  അ നായ നന്ദേഗാപേനാ ം തെന്റ 
േ ഹിതന്മാേരാ ംകൂടി പുറെ വനായ നിന്തിരുവടി േഗാപാംഗനമാരുെട വര്ദ്ധി  
വയ്സനെത്ത ശമി ി തി ായി ഒരു േ ഹിതെന പറ യ .  

അചിരാദുപയാമി സന്നിധിം േവാ 

ഭവിതാ സാധു മൈയവ സംഗമ ീഃ 

അമൃതാംബുനിധൗ നിമജ്ജയിേഷയ് 

തിമിതയ്ാശവ്സിതാ വധൂരകാര്ഷീഃ  || 4 || 

നി െട അ ക്കേല  താമസിയാെതതെ  ǌാ   വരാം. എേ ാ കൂടിത്തെ  
സംഗമസൗഖയ്ം നി  വഴിേപാെല സംഭവി താണ്. അമൃതസമു ത്തില്  
ഉടെനതെ  മുഴുകിക്കാം എ ി ിെന േഗാപാംഗനമാെര ആശവ്സി ി . 

സവിഷാദഭരം സയാച്ǌമുൈച്ചഃ 

അതിദൂരം വനിതാഭിരീക്ഷയ്മാണഃ 

മൃദു തദ്ദിശി പാതയന്നപാംഗാന്  

സബേലാഽ രരേഥന നിര്ഗ്ഗേതാഽഭൂഃ   ||  5 || 

വര്ദ്ധി  വയ്സനേത്താ ം ാര്ത്ഥനേയാ ം തലയുയര്ത്തി വളെര ദൂരേത്താളം 
ീകളാല്  ദര്ശിക്കെ വനായി അവര്  നി ിരു  ദിക്കിേലക്കായി മന്ദമായി 

കടാക്ഷ െള വര് ഷി െകാ  ബലരാമേനാ കൂടിയ നിന്തിരുവടി അ രെന്റ േതരി ല്  
കയറി യാ യായി.  

അനസാ ബഹുേലന വ വാനാം 

മനസാ ചാനുഗേതാഽഥ വ ഭാനാം 

വനമാര്ത്തമൃഗം വിഷണ്ണവൃക്ഷം 
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സമതീേതാ മയുനാതടീമയാസീഃ  || 6 || 

അനന്തരം േഗാപന്മാരുെട വളെരേയെറ വണ്ടികളാ ം ിയതമമാരായ 
േഗാപാംഗനമാരുെട ദയ ളാ ം അനുഗമിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി ദുഃഖി  
മൃഗ േളാ കൂടിയതായും വിഷാദേത്താ കൂടിയ വൃക്ഷ േളാ കൂടിയതായുമിരി  
വൃന്ദാവനെത്ത കട  യമുനാനദീതീരെത്ത ാപി .  

നിയമായ നിമജ്ജയ് വാരിണി തവ്ാം 

അഭിവീക്ഷയ്ാഥ രേഥഽപി ഗാന്ദിേനയഃ 

വിവേശാഽജനി, കിം നവ്ിദം വിേഭാേസ്ത  

നനു ചി ാം തവ്വേലാകനം സമന്താത് !  || 7 || 

അ ര   നിതയ്കര്മ്മം െച തിനായി യമുനാനദീജലത്തിലിറ ി ാനംെച േവ 
നിന്തിരുവടിെയ അവിേടയും അനന്തരം േതരി ം ദര്ശി ിട്ട് ആ ര് ഭരിതനായി 
ഭവി . ഭുവായ അ യുെട അക ം പുറ ം സാര് ികമായ ഈ ദര്ശനം 
ആ ര് കരംതെ യെ  ! 

പുനേരഷ നിമജ്ജയ് പുണയ്ശാലീ 

പുരുഷം തവ്ാം പരമം ഭുജംഗേഭാേഗ 

അരികംബുഗദാംബുൈജഃ രന്തം 

സുരസിദ്ധൗഘപരീതമാലുേലാേക   ||  8 || 

സുകൃതംെച വനായ ഈ അ ര   വീ ം മു ിയേ ാ   നിന്തിരുവടിെയ 
ആദിേശഷത ത്തില്   ച ം, ശംഖം, ഗദ, പ ജം എ ിവയാല്  േശാഭി വനും 
സുരസിദ്ധസംഘ ളാല്  പരിേസവിക്കെ ട്ടവനുമായി പരമപുരുഷസവ്രൂപത്തി ല്  
ദര്ശി .  

സ തദാ പരമാത്മ സൗഖയ്സിന്ധൗ 
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വിനിമഗ്നഃ ണുവന്  കാരേഭൈദഃ 

അവിേലാകയ് പുനശ്ച ഹര്ഷസിേന്ധാഃ 

അനുവൃത്താ പുളകാവൃേതാ യയൗ തവ്ാം   ||  9 || 

ആ അ ര   അേ ാ   പരമാനന്ദസമു ത്തി ല്  മുഴുകിയവനായ് 
സഗുണനിര്ഗുണേഭദ ളാ ല്  തി െകാണ്ട് പി ീ  ആ സവ്രൂപെത്ത 
കാണതായേ ാ   ആനന്ദസമു ത്തിെന്റ അനുവര്ത്തനംെകാണ്ട് േരാമാ  
മണി വനായി നിന്തിരുവടിയുെട അ ക്കേല  തിരി വ .  

കിമു ശീതളിമാ മഹാന്  ജേല ? യത് 

പുളേകാഽസാവിതി േചാദിേതന േതന 

അതിഹ ര്ഷനിരുത്തേരണ സാര്ദ്ധം 

രഥവാസി പാവേനശ ! പാഹി മാം തവ്ം.   ||  10 || 

െവ ത്തില്  വളെര തണു ണായിരു േവാ? ഈ േരാമാ   തണു െകാണ്ട് 
ഉയര് നില് തിനായി കാണെ വേ ാ എ ി ിെന േചാദിക്കെ ട്ടവനായി 
സേന്താഷാധികയ്ത്താല്  മ പടി പറയുവാ   സാധിക്കാത്തവനായിരി  ആ 
അ രേനാ കൂടി േതരിലിരു രു  നിന്തിരുവടി േഹ ഗുരുവാ ര ! എെ  
രക്ഷി ാ ം. 

ഭഗവേതാ മഥുര സ്ഥാനവര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്തിമൂന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 750 
വൃത്തം. വസന്തമാലിക. 
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Dasakam 74 - ഭഗവത് പുര േവശരജകനി ഹാദിവര്ണ്ണനം.  
 

സം ാേപ്താ മഥുരാം ദിനാര്ദ്ധവിഗേമ ത ാന്തരസ്മിന്  വസന്  

ആരാേമ വിഹിതാശനഃസഖീജൈനഃ യാതഃ പുരീമീക്ഷിതും 

ാേപാ രാജപഥം, ചിര തിധൃത വയ്േലാക കൗതുഹല 

ീപുംേസാദയ്ദഗണയ്പുണയ്നിഗൈളഃ ആകൃഷയ്മാേണാ നു കിം ?   || 1 || 

ഉ തിരി േതാ കൂടി മഥുരപുരിയില്  എത്തിേ ര്  നിന്തിരുവടി അവിെട 
ബാേഹയ്ാദയ്ാനത്തില്  താമസി വനായി ഭക്ഷണം കഴി േശഷം 
േ ഹിതന്മാേരാ കൂടി നഗരം നട  കാണു തിനായി പുറെ ട്ട് വളെരക്കാലെത്ത 

വണം െകാണ്ട് ഭഗവാെനക്കാണു തി  ഉല്ക്കണ്ഠേയാ കൂടിയ 
ീപുരുഷന്മാരുെട അളവ  പുണയ് ളാകു  ംഖലകളാല്  

ആകര്ഷിക്കെ വേനാ എ  േതാ മാറ് രാജമാര് െത്ത ാപി .  

തവ്ത്പാദദ തിവത് സരാഗസുഭഗാഃ  തവ് ര്ത്തിവേദയ്ാഷിതഃ 

സം ാപ്താ വിലസത്പേയാധരരുേചാ േലാലാ ഭവ ഷ്ടിവത് 

ഹാരിണയ്സ്തവ്ദൂരഃസ്ഥലീവദയി േത മന്ദസ്മിത ൗഢിവത് 

ൈനര്മ്മേലയ്ാ സിതാഃ കചൗഘരുചിവത് രാജത്കലാപാ ിതാഃ || 2 || 

േഹ കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടിയുെട പാദേശാഭെയ തുേപാെല രാഗവും സൗഭാഗയ്വും 
േചര് വരും അ യുെട ദിവയ്ശരീരെമ തുേപാെല  പേയാധരലാവണയ്ംെകാണ്ട് 
പരിേശാഭി വരും അ യുെട േന െളേപാെല േലാലക ം  നിന്തിരുവടിയുെട 
മാറിടെമ തുേപാെല ഹാരിണിക ം അ യുെട മന്ദസ്മിത ൗഢിെയ തുേപാെല 
സവ് തെകാണ്ട് കാശി വരും നിന്തിരുവടിയുെട േകശേശാഭേപാെല കലാപ   
(മയില്പീലിക  , ആഭരണ   എ ം) അണി  േശാഭി വരും ആയ ആ 
നഗരത്തിെല വനിതാജന ാ   ഭഗവദ്ദര്ശനത്തി  അവിെടവിെട വ കൂടിയിരു .  
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താസാമാകലയന്നപാംഗവലൈനഃ  േമാദം, ഹര്ഷാദ്ഭുത 

വയ്ാേലാേലഷു ജേനഷു, ത  രജകം  കശ്ചിത് പടീം യാചയന്  

കേസ്ത ദാസയ്തി രാജകീയവസനം?   യാഹീതി േതേനാദിതഃ 

സദയ്സ്തസയ് കേരണ ശീര്ഷമഹൃഥാഃ  േസാ പയ്ാപ പുണയ്ാം ഗതിം  ||  3 || 

നിന്തിരുവടി കടക്ക േകാ െകാ  കടാക്ഷ െളെക്കാണ്ട് അവെക്ക ാം 
പരമാനന്ദെത്ത ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് പുരവാസിക   സേന്താഷംെകാ ം 
ആ ര് ംെകാ ം പരവശരായിരി േ ാ   അവിെട ഒരു അല ക്കരേനാട് വ ം 
ആവശയ്െ വനായി "രാജവ െത്ത തനിക്ക് ആരാെണെടാ തരു ത്? 
കട േപാകൂ" എ ി ിെന അവനാല്  മ  പറയെ ട്ടവനായി ഉത്തരക്ഷണത്തി ല്  
അവെന്റ തലെയ ൈകെകാ  െǌരിെ ; അവനും േമാക്ഷം ാപി .  

ഭൂേയാ വായകേമകമായതമതിം, േതാേഷണ േവേഷാചിതം 

ദാശവ്ാംസം സവ്പദം നിേനഥ സുകൃതം   േകാ േവദ ജീവാത്മനാം ? 

മാലാഭിഃ സ്തബൈകഃ സ്തൈവരപി പുനര്   മാലകൃതാ മാനിേതാ 

ഭ ിം േതന വൃതാം ദിേദശിഥ പരാം  ലക്ഷ്മീം ച ലക്ഷ്മീപേത !   || 4  || 

േഹ ീപേത! നിന്തിരുവടി അതില്പിെ  സേന്താഷേത്താ കൂടി 
അല ാരത്തി തകു  വിചി  വ െള സമ്മാനി  ഉദാരമതിയായ ഒരു 
െന കാരെന തെന്റ പദത്തിേല  േചര്  സാ ജയ്ം നല്കി. ാണിക െട 
പുണയ്പരീപാകെത്ത ആരാണ് അറിയു ത് ? പി ീട് മാലക ണ്ടാ  ഒരുവനാല്  
പൂമാലകെള െകാ ം പുെ കെളെകാ ം േ ാ െളെക്കാ ം 
ബ മാനിക്കെ ട്ടവനായി അവനാ ല്  ആ ഹിക്കെ ട്ട ഉല്കൃഷ്ടമായ ഭ ിയും 
ഐശവ്ര് േത്തയും അവ  നല്കി.  

കുബ്ജാം അബ്ജവിേലാചനാം പഥി പുനര്   ദൃഷ്ടവ്ാംഗരാേഗ തയാ 

ദേത്ത സാധു കിലാംഗ ! രാഗമദദാഃ  തസയ്ാ മഹാന്തം ഹൃദി 
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ചിത്തസ്ഥാമൃജുതമഥ ഥയിതും   ഗാേ ഽപി തസയ്ാഃ ടം 

ഗൃ ണന്  മ  കേരണ താമുദനയഃ  താവജ്ജഗ ന്ദരീം .   ||  5 || 

അനന്തരം വഴിയില്െവ ് താമരയിത േപാെല അഴേകറിയ ക കേളാ കൂടിയ 
കു െയ കണ്ടിട്ട് അവളാ   അംഗരാഗം (കുരി ട്ട്) നല്കെ ട്ടേ ാ   അവ െട 
മന ില്  മഹത്തായ അംഗരാഗെത്ത (അ യുെട തിരുെമയ് പുണരണെമ  
മഹത്തായ അഭിലാഷെത്ത) സമുചിതമായി തിരിെക നല്കിയേ ാ! അനന്തരം 
അവ െട മന ി  ആ ര്ജ്ജവെത്ത (കാപടയ്മി ാ െയ) ശരീരത്തി ം 
തയ്ക്ഷമാ തിേ ാ എ  േതാ മാറ് ഉടെനതെ  ൈകെകാ  അവ െട 

ശരീരെത്ത ലീലയായിപിടി ് (അവ െട വളവുതീര്ത്ത്) അവെള ഭുവനസുന്ദരിയായി 
ഉയര്ത്തി.  

താവന്നിശ്ചിതൈവഭവാസ്തവ വിേഭാ ! നാതയ്ന്തപാപാ ജനാഃ  

യത്കിഞ്ചിത് ദദേത സ്മ ശ യ്നുഗുണം  താംബൂലമാലയ്ാദികം 

ഗൃ ണാനഃ കുസുമാദി കിഞ്ചന തദാ  മാര്േഗ്ഗ നിബദ്ധാഞ്ജലിഃ 

നാതിഷ്ഠം ബത ഹാ യേതാഽദയ് വിപുലാം ആര്ത്തീം ജാമി േഭാ  ||6|| 

േഹ ഭഗവാേന! അേ ാ   നിന്തിരുവടിയുെട മഹിമാതിശയെത്ത മന ിലാക്കിയവരായി 
അധികം ദുഷ്ടന്മാര ാത്ത ജന െള ാം അവരവരുെട കഴിവനുസരി ് താം ലം, 
മാല മുതലായി എെന്ത ി ം ൈകയിെല ത്ത് കൂ ൈകേയാെട ആ മ രപുരീവീഥിയില്  
എനിക്ക്  എ െകാണ്ടാണ് നില് വാ   സംഗതിവരാതിരു ത്? അേ ാ കഷ്ടം! 
അതുെകാ തെ യാണ് ഇേ ാ   ഈ കഠിനമായ പീഡെയ ാപി ിരി ത്. 

ഏഷയ്ാമീതി വിമു യാഽപി ഭഗവന്    ആേലപദാ യ്ാ തയാ 

ദൂരാത് കാതരയാ നിരീക്ഷീതഗതിഃ  തവ്ം ാവിേശാ േഗാപുരം 

ആേഘാഷാനുമിതതവ്ദാഗമ  മഹാഹര്േഷാ ലേദ്ദവകീ 

വേക്ഷാജ ഗളത്പേയാരസമിഷാത്  തവ്ത്കീര്ത്തിരന്തര്ഗതാ  || 7 || 
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േഹ ഭഗവ   ! ‘ǌാ   തിരിെക വരാം’ എ  പറ  അയക്കെ ട്ടവളായി ം 
വിരഹഭീതയായ ആ അംഗരാഗം നല് വളായ കു യാ ല്  
കെണ്ണത്താവുേ ടേത്താളം ദൂരേത്താളം േനാക്കിനില്ക്കെ ട്ട ഗമനേത്താ കൂടിയ 
നിന്തിരുവടി പുരദവ്ാരത്തില്  േവശി . നിന്തിരുവടിയുെട കീര്ത്തി ആേഘാഷംെകാ  
അനുമാനിക്കെ ട്ട അ യുെട ആഗമനംെകാ ണ്ടായ അതിയായ സേന്താഷത്താല്   
േക്ഷാഭി ിളകിയ േദവകിയുെട പേയാധര ളില്നി  ചുരെ ാഴുകിയ മുല ാെല  
വയ്േജന അക  കട കഴി ിരു .  

ആവിേഷ്ടാ നഗരീം മേഹാത്സവവതീം േകാദണ്ഡശാലാം ജന്  

മാധുേരയ്ണ നു േതജസാ നു പുരുൈഷഃ  ദൂേരണ ദത്താന്തരഃ 

ഗ്ഭിര്  ഭൂഷിതമര്ച്ചിതം വരധനൂര്   മാ േമതി വാദാത് പുരഃ 

ാഗൃ ണാഃ സമേരാപയഃ കില സമാ  ാക്ഷീരഭാങ് ക്ഷീരപി   ||  8 || 

മേഹാത്സവേത്താ കൂടിയ നഗരത്തി ില്  േവശി വനായി ചാപശാലയി ല്  
കട െച  നിന്തിരുവടി അ യുെട സൗന്ദര് ംെകാെണ്ടാ അ , അ ഷയ്മായ 
േതജ െകാെണ്ടാ രാജപുരുഷന്മാരാല്  വളെരദുര നി തെ  
വഴിെയാഴി തരെ ട്ടവനായിട്ട് അരുേത, അരുേത എ ് ത തി  മുേ തെ  
പൂമാലകളാല്  അല രിക്കെ ട്ടാതായും പൂജിക്കെ ട്ടതായുമിരി  േ മായ 
വി ിെന കടെ  ǌാേണ ി, അ െതാ  വലി , ഒടി കയും െച , 
ആ ര് കരംതെ . 

ശവ്ം കംസക്ഷപേണാത്സവസയ് പുരതഃ  ാരംഭതുേരയ്ാപമഃ 

ചാപധവ്ംസ മഹാദവ്നിസ്തവ വിേഭാ ! േദവാനേരാമാഞ്ചയത് 

കംസസയ്ാപി ച േവപഥുസ്തദുദിതഃ  േകാദണ്ഡഖണ്ഡദവ്യീ 

ചണ്ഡാഭയ്ാഹത രക്ഷിപൂരുഷരൈവഃ  ഉത്കൂലിെതാഽഭൂത്തവ്യാ   ||  9 || 
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േഹ ഭഗവാേന! പിേ  കാല  സംഭവി വാനിരി  കംസനി ഹമാകു  
മേഹാത്സവത്തിനുമു ് ാരംഭമായ േഭരീശ ത്തി  തുലയ്മായ നിന്തിരുവടിയുെട 
ചാപഖണ്ഡനത്തിെന്റ മഹത്തായ ശ ം േദവന്മാെര െകാ മയിര്െകാ ി ; എ , 
ആ ശ ംെകാ ണ്ടായ കംസെന്റ വിറെക്കാ  ല്  മുറി  വി ി കഷ്ണ െകാ  
കഠിനമായി ഹരിക്കെ ട്ട ചാപരക്ഷകന്മാരുെട നിലവിളിെകാണ്ട് നിന്തിരുവടിയാല്  
വര്ദ്ധി ിക്കെ ട്ടതായും ഭവി .  

ശിൈഷ്ടര്ദുഷ്ടജൈനശ്ച ദൃഷ്ടമഹിമാ  ീതയ്ാ ച ഭീതയ് തതഃ 

സമ്പശയ്ന്  പുരസമ്പദം വിചര ന്   സായം ഗേതാ വാടികാം 

ീദാമ്നാ സഹ രാധികാവിരഹജം  േഖദം വദ ന്  സവ്പ ന്  

ആനന്ദന്നവതാരകാരയ്ഘടനാത്  വാേതശ ! സംരക്ഷ മാം   || 10 || 

അനന്തരം സജ്ജന ളാല്  സേന്താഷേത്താ കൂടിയും ദുഷ്ടന്മാരാ ല്  ഭയേത്താ കൂടിയും 
തയ്ക്ഷത്തില്  കാണെ ട്ട മാഹത്മയ്േത്താ കൂടിയവനായി നഗരേശാഭെയ 

ക ംെകാണ്ട് ഉ ാസേത്താെട സ രി വനായി സന്ധയ്ാസമയേത്താ കൂടി 
ഉദയ്ാനെത്ത ാപി ് േ ഹിതനായ ീദാമവിേനാ കൂടി രാധെയ വി പിരി തു 
സാധി ാനു  സന്ദര്ഭം അ വ കൂടിയതിനാ ല്  ആനന്ദി െകാണ്ടിരി  
നിന്തിരുവടി േഹ ഗുരുവാ ര  ! എെ  രക്ഷിേക്കണേമ ! 

ഭഗവത് പുര േവശരജകനി ഹാദിവര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്തിനാലാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 760 

വൃത്തം. ശാര്ദൂലവികീഡിതം. 
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dasakam 75 കംസവധവര്ണ്ണനം 
 

ാതസ്സ േഭാജക്ഷിതിപതിവചസാ  േത മ തൂര്േ   

സംേഘ രാജ്ഞാം ച മഞ്ചാന്  അഭിയയുഷി ഗേത  നന്ദേഗാേപഽപി 
ഹര്മ്മയ്ം 

കംേസ സൗധാധിരൂേഢ , തവ്മപി സഹബലഃ  സാനുഗശ്ചാരുേവേഷാ 

രംഗദവ്ാരം ഗേതാഽഭൂഃ കുപിത കുവലയാ പീഡ നാഗാവലിഢം    || 1 || 

പിേ  രാവിെല ഭീതനായ േഭാേജശവ്രെന്റ മ ീഡയുെട ആരംഭെത്ത 
സൂചി ി തായ െപരു റ മുഴ ി ട കയും രാജാക്കന്മാരുെട സംഘം 
മ െട േനര്ക്ക് െച കയും നന്ദേഗാപനും മാളികയിെല കയും 
േഭാേജശവ്രനായ കംസ   മണിമാളികയുെട ഉയര് നിലയി ല്  ഉപേവശി കയും 
െച േ ാ   ബലരാമേനാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിയും കൂെടവ വരായ േഗാപന്മാേരാ കൂടി 
മേനാഹരമായ േവഷേത്താ കൂടിയവനായി മദമിളകി ഇട നില്  
കുവലയാപീഢെമ  മദയാനയാ ല്  നിേരാധിക്കെ ട്ട മ യുദ്ധരംഗത്തിേല  
വാതില്ക്കല്  വെ ത്തി.  

പാപിഷ്ഠാേപഹി മാര്ഗ്ഗാത് തമിതി വചസാ  നി ര ദ്ധബുേദ്ധഃ 

അംബഷ്ഠസയ് േണാദാത് അധികജവജുഷാ  ഹസ്തിനാ ഗൃഹയ്മാണഃ 

േകലിമുക്േതാഽഥ േഗാപീകുചകലശ ചിര  ര്ദ്ധിനം കുംഭമസയ് 

വയ്ാഹതയ്ാലീയഥാസ്തവ്ം ചരണഭുവി,  പുനര്  നിര്ഗ്ഗേതാ വ ഹാസീ  ||2|| 

ദുഷ്ട ! വഴിയില്നി  േവഗം മാറിനില്ക്ക് " എ  വാ െകാണ്ട് കഠിന ദയനും 
ദുഷ്ടബുദ്ധിയുമായ ആന ാ ാെന്റ േ രണയാല്  ഏ വും േവഗത്തി ല്  
അ െത്തത്തിയതായ കുവലയാപീഠെമ  ആനയാല്  പിടിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി 
കളിയായിത്തെ  പിടിവി വി േശഷം േഗാപിമാരുെട കുചകുംഭ േളാട് 
വളെരക്കാലമായി മത്സരി െകാണ്ടിരി  ആ മദയാനയുെട മ കെത്ത ഊേക്കാെട 
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അടി ് അതിെന്റ കാ ക ക്കിടയില്  മറ നി ; പി ീട് മേനാഹരമായ 
മന്ദഹാസേത്താ കൂടി നിന്തിരുവടി പുറേത്ത  ചാടി.  

ഹസ്ത േപയ്ാഽപയ്ഗേമാ ഝടിതി മുനിജനേസയ്വ 

 േസയ്വ ധാവന്  ഗേജ ം 

ീഡന്നാപാതയ് ഭൂമൗ പുനരിഭിപതതഃ തസയ് ദന്തം   സജീവം 

മൂലാദു ലയ് ത ലഗ മഹിതമഹാ  മൗ ികാനയ്ാത്തമിേ  

ാദാസ്തവ്ം, ഹാരേമഭിഃ ലളിത വിരചിതം  രാധികാൈയ ദിേശതി.  ||3 || 

നിന്തിരുവടി േയാഗീശവ്രമാര്െക്ക േപാെല ൈകെകാ  ഹിക്ക 
ത്തക്കവനായിെയ ി ം അ ാപയ്നായി ഉടെനതെ  ആ മദഗജത്തിെന്റ േനര്  ഓടി 
ീഡി വനായി പി ീട് ഭൂമിയില്  വീണ് തെന്റ േനര്  കുതി വരു  അതിെന്റ 

െകാ ിെന ജീവേനാ കൂടി പി ിെയ ത്ത് ആ െകാ ക െട മൂലഭാഗ  

വിലേയറിയ മു കെള ‘ഇവെയെക്കാ  മേനാഹരമായി നിര്മ്മിക്കെ ട്ട മു മാലെയ 

രാധാക്കാ െക്കാണ്ട് െകാ ക്കണം’ എ ് പറ ്  തെന്റ േതാഴെന്റവശം നിന്തിരുവടി 
െകാ േത്ത ി .  

ഗൃ ണാനം ദന്തമംേസ യുതമഥ ഹലിനാ 

 രംഗമംഗാവിശന്തം 

തവ്ാം മംഗലയ്ാംഗഭംഗീരഭസഹൃത മേനാ  

  േലാചനാ വീക്ഷയ് േലാകാഃ 

ഹംേഹാ! ധേനയ്ാ ഹി നേന്ദാ നഹി നഹി പശുപാ 

 ലാംഗേനാ േനാ യേശാദാ 

േനാ േനാ ധേനയ്ക്ഷണാഃ സ്മ ിജഗതി വയേമ 
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േവതി സര്േ  ശംസുഃ  || 4 || 

േഹ കൃഷ്ണ ! അനന്തരം ചുമലില്  ആനെക്കാ ിെന വഹി ംെകാണ്ട് ബലരാമേനാ കൂടി 
സഭയില്  േവശി വനായ നിന്തിരുവടിെയ അവിെട കൂടിയിരിരു  എ ാവരും 
കണ്ടിട്ട് മംഗളകരമായ ശരീരേശാഭെകാണ്ട് ബലാ ല്  അപഹരിക്കെ ട്ട ദയ േളാ ം 
ഷ്ടികേളാ ം കൂടിയവരായിട്ട് അേഹാ ! മൂ േലാകത്തി ംെവ ് നന്ദേഗാപതെ യേ  

ഭാഗയ്വാ   ! അ  ! ഇടയയുവതികളാണ്; അതുമ , യേശാദയാണ് ഭാഗയ്ശാലി; 
അെതാ മ  നാം തെ യാണ് കൃതാര്ത്ഥ ളായ നയന േളാ  
കൂടിയവരായിത്തീരു ത്; എ ി ിെന പുക ിപറ . 

പൂര്ണ്ണം ൈഹ്മവ സാക്ഷാത് നിരവധി 

 പരമാനന്ദ സാ കാശം 

േഗാേപഷു തവ്ം വയ്ലാസീഃ ന ഖലു ബഹുജൈനഃ 

 താവദാേവദിേതാഽഭൂഃ    

ദൃഷ്ടവ്ാഥ തവ്ാം തേദദം ഥമമുപഗേത 

 പുണയ്കേല ജനൗഘാഃ 

പൂര്ണ്ണാനന്ദാ വിപാപാഃ സരസമഭിജഗുഃ 

 തവ്ത്കൃതാനി താനി  ..  ||  5 || 

എ ം നിറ ിരി തായി അവധിയി ാത്ത പരമാനന്ദരസംെകാ  
പരിപൂര്ണ്ണമായി കാശി തായി ഹ്മമായിത്തെ യിരി  നിന്തിരുവടി 
തയ്ക്ഷത്തില്  േഗാപന്മാര്ക്കിടയില്  കാശി െകാണ്ടിരു .  സാധാരണ 

ജന ളാല്  അ കാരമിരി വനാെണ ് അറിയെ ട്ടതുതെ യി ; അനന്തരം 
ജനസമൂഹം സുകൃതപരിപാകം വ േചര് േ ാള്  ആദയ്മായി നിന്തിരുവടിെയ കണ്ടിട്ട് 
പാപ   നശി ് പരിപൂര്ണ്ണമായ ആനന്ദേത്താ കൂടിയവരായി ആ സമയം 
സ്മരിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടിയുെട അമാനുഷകര്മ്മ െള സരസമായി 
കീര്ത്തി പാടി. 
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ചാണൂേരാ മ വീര, സ്തദനു നൃപഗിരാ  മുഷ്ടിേകാ മുഷ്ടിശാലീ  

തവ്ാം രാമം ചാഭിേപേദ ഝടഝടിതിമിേഥാ  മുഷ്ടിപാതാതിരൂക്ഷം 

ഉത് പാതാപാതനാകര്ഷണ വിവിധാരണാ  നയ്ാസതാം ത  ചി ം ! 

മൃേതയ്ാഃ ാേഗവ മ ഭുരഗമദയം  ഭൂരിേശാ ബന്ധേമാക്ഷാന്   .. ||  6 || 

അനന്തരം ആജ്ഞയനുസരി ് മ വീരനായ ചാ രെന വനും 
മഹാമുഷ്ടിേയാ കൂടിയ മുഷ്ടികെന വനും നിന്തിരുവടിേയയും ബലരാമേനയും 
വെ തിര് ; ചടചടശ േത്താ കൂടി അേനയ്ാനയ്ം മുഷ്ടിെകാണ്ടിടി  അതിേഘാരമായി 
െമ േപാെട്ട െത്തറിയുക, താെഴ ത ിയി ക, അ മി ം പിടി  വലി ക, ത ക 
മുതലായ പല യുദ്ധമുറക ം നട .  ആ മല്പി ത്തത്തില്  ഈ മ വീരനായ 
ചാ ര   മരി തി  മു ായിത്തെ  വളെര വശയ്ം, ബന്ധേമാക്ഷ െള 
ാപി .  

ഹാ ദിക്കഷ്ടം  കുമാരൗ സുലലിതവപുഷൗ  മ വീരൗ കേഠാരൗ 

ന ക്ഷയ്ാേമാ, ജാമം തവ്രിതമിതി ജേന  ഭാഷമാേണ തദാനിം 

ചാണുരം തം കേരാദ് ാമണ വിഗലദസും  േപാഥയാമാസിേഥാര്വയ്ാം 

പിേഷ്ടാഽഭൂ ഷ്ടിേകാഽപി ഭുതമഥ ഹലിനാ  നഷ്ടശിൈഷ്ടര്ദധാേവ  || 7 || 

"ഈ കുട്ടികളിരുവരും മൃദുവായ ശരീരേത്താ  കൂടിയവരായിരി ; മ വീരന്മാര്  
ര േപരും കേഠാരന്മാരുമാണ്" കഷ്ടം ! കഷ്ടം ! നമുക്കിതു കാേണണ്ട! ഇവിെട നി  
േവഗം േപാവുക ! എ ി ിെന അേ ാ   ജന    പറ െകാണ്ടിരിക്കേവ 
നിന്തിരുവടി ആ ചാ രെന ൈകക െകാ  പിടി  വട്ടത്തി ല്  ചുഴ ി 
നഷ്ട ാണനാക്കി തറയിലിട്ട് ചത ; അനന്തരം േവഗത്തില്  ബലരാമനാല്  മുഷ്ടികനും 
ഇടി  െപാടിയാക്കെ .  നശി  േശഷി വര്  ഓടിേ ാകയും െച .  

കംസഃസംവാരയ് തൂര് ം, ഖല്മതിരവിദന്   കാരയ്, മാരയ്ാന്  പിതൃംസ്താന്  

ആഹ ം, വയ്ാപ്തമൂര്േത്തഃ തവ ച സമസീഷദ്  ദൂരമുത്സാരണായ 
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രുേഷ്ടാ ദുേഷ്ടാ ിഭിസ്തവ്ം ഗരൂഡ ഇവ ഗിരിം  മഞ്ചമഞ്ച ദഞ്ചത് 

ഖഡ്ഗവയ്ാവല്ഗദുസ്സം ഹമപി ച ഹഠാത്   ാ ഹീരൗ േസനിം  || 8 || 

ദുര്ബുദ്ധിയായ കംസന്  േഭരിേഘാഷെത്ത നിര്ത്തിയിട്ട് എ  െചേ ണെമ റിയാെത 
വന്ദയ്ന്മാരായ ആ വസുേദവ   ഉ േസന   മുതലായ ഗുരുജന െള വധി തി ം 
സര്വവയ്ാപിയായ നിന്തിരുവടിെയ ദൂെര െകാ േപായാ തി ം ക നെകാ ; 
അവെന്റ ദുര്വാ കളാല്  ദ്ധനായി ഗരുഡന്  പര് തത്തിേല  എ തുേപാെല 
കംസ   ഇരു ിരു  മ ത്തിേല  കുതി കയറിയ നിന്തിരുവടി ഉയര്ത്തി ിടി  
ചുഴ  ഖ ഗത്തിെന്റ ചലനംെകാണ്ട് ഹി വാന്  കഴിയാത്ത 
വനായിരു െവ ി ം ആ കംസെന ബലാല്ക്കാേരണ കട  പിടികൂ കയും െച .  

സേദയ്ാ നി ിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാ  പാതയ് തേസയ്ാപരിഷ്ടാത് 

തവ് ാപാേതയ്, തൈദവ തവ്ദുപരി പതിതാ  നാകിനാം പു വൃഷ്ടിഃ 

കിം കിം മസ്തദാനിം സതതമപി ഭിയാ  തവ്ദ്ഗതാത്മാ സ േഭേജ 

സായുജയ്ം, തവ്ദവ്േധാത്ഥാ പരമ ! പരമിയം  വാസനാ കാലേനമഃ   ||  9 || 

ഉടെനതെ  ആ േഭാേജശവ്രെന നിേ ഷം തകര്ക്കെ ട്ട സന്ധി 
ബന്ധ േളാ കൂടിയവനായി നില  ത ിയിട്ട് അവെന്റ േമല്  നിന്തിരുവടി 
ചാടിവീഴേവ അക്ഷണംതെ  നിന്തിരുവടിയുെടേമല്  േദവന്മാരുെട പു വര്ഷം പതി ; 
േഹ പരമപുരുഷ! ǌ   എെന്ത  പറയേട്ട! അേ ാ   എേ ാഴും ഭയംെകാണ്ട് 
അ യില്  സംസ മായ മനേ ാ കൂടിയ ആ കംസ കൂടി േമാക്ഷം ാപി .  
അ ിെനയു  േമാക്ഷ ാപ്തി കാലേനമി എ  അസുര  നിന്തിരുവടിയുെട 
ൈകെകാണ്ട് സാധി വധംെകാ ണ്ടായ പൂര് വാസനതെ യാകു .  

തദ് ാതയ്നഷ്ട പിഷ്ടവ്ാ, തമഥ പിതരൗ  സന്നമ, േസനം 

കൃതവ്ാ രാജാന, മുൈച്ചഃ യദുകുലമഖിലം  േമാദയന്  കാമദാൈനഃ, 

ഭ ാനാമുത്തമം േചാദ്ധവമമരഗുേരാഃ  ആപ്തനീതിം സഖായം 
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ലബ്ധവ്ാ തുേഷ്ടാ നഗരയ്ാം പവനപുരപേത! രുന്ധി േമ സര് േരാഗാന്   
||10 || 

അനന്തരം താമസംകൂടാെത അവെന്റ സേഹാദരന്മാര്  എ േപേരയും വധി  
മാതാപിതാക്കന്മാെര നമസ്കരി ് ഉ േസനെന രാജാവാക്കി വാഴി  യാദവന്മാെര 
എ ാവേരയും അഭിഷ്ട   നല്കി ഏ വും സേന്താഷി ി ് ഭ ന്മാരി ല്  േ നും 
സുരഗുരുവായ ഹ തിയില്നി  ലഭിക്കെ ട്ട രാജനീതിേയാ കൂടിയവനുമായ 
ഉദ്ധവെന മി മായി ലഭി ് മ രാപുരിയില്  സേന്താഷേത്താെട പാര് വ  
നിന്തിരുവടി ! േഹ വാതാലയനാഥ ! എെന്റ േരാഗ െളെയ ാം ഇ ാതാേക്കണേമ. 

കംസവധവര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്തഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ  776 

വൃത്തം ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 76 - ഉദ്ധവദൂതയ്വര്ണ്ണനം 
 

ഗതവ് സാന്ദീപനിമഥ  ചതുഃഷഷ്ടിമാൈ രേഹാഭിഃ 

സര് ജ്ഞസ്തവ്ം സഹ മുസലിനാ  സര് വിദയ്ാ ഗൃഹീതവ്ാ 

 പു ം നഷ്ടം യമനിലയനാ  ദാഹൃതം ദക്ഷിണാര്ത്ഥം 

ദതവ്ാ തൈസ്മ, നിജപുരമഗാ  നാദയന്  പാഞ്ചജനയ്ം . ||  1 ||  

അനന്തരം എ ാമറിയു വനായ നിന്തിരുവടി ബലഭ േനാ ംകൂടി സാന്ദീപനി എ  
ാഹ്മണേ െന്റ അ ക്കല്െച ് അ പത്തിനാ  ദിവസ    െകാണ്ട് എ ാ 

വിദയ്കേളയും ഹി ് ഗുരുദക്ഷിണ ായി മരി േപായ പു െന യമേലാക നി  
കൂട്ടിെകാ വ ് അേദ്ദഹത്തി  കാ െവ ് പാ ജനയ്െമ  ശംഖെത്ത 
മുഴക്കിെക്കാണ്ട് തെന്റ പുരമായ മഥുരെയ ാപി .   

തവ്ാ പശുപസുദൃശഃ  േ മഭാര ണുന്നാഃ 

കാരുേണയ്ന തവ്മപി വിവശഃ  ഹിേണാരുദ്ധവം തം 

കിഞ്ചാമുൈഷ്ട പരമസുഹൃേദ  ഭ വരയ്ായ താസാം 

ഭ േ കം സകലഭുവേന ദുര് ഭം ദര്ശയിഷയ്ന്   || 2 || 

േഗാപസുന്ദരിമാര്  നിന്തിരുവടിെയ ഇടവിടാെത ചിന്തി െകാണ്ട് േ മധികയ്ത്താ ല്  
ഏ വും പീഡിക്കെ വരായിത്തീര് ിരു .  നിന്തിരുവടിയാവാെട്ട അവേരാ  
കാരുണയ്ത്താല്  പരവശനായിരു .   അ യുമ , പരമഭ നും ഉ  മി വുമായ 
ഉദ്ധവ ാ െക്കാണ്ട് േലാകത്തിെലവിേടയും കാ ാ   കഴിയാത്തതായിരി  ആ 
േഗാപിക െട അതിശയഭ ിെയ കാണി െകാ മാറ് ആ ഉദ്ധവെന അവരുെട 
അ േത്ത  സേന്ദശവുംെകാ ത്ത് പറ യ .  

തവ്ന്മാഹാത്മയ് ഥിമപിശുനും  േഗാകുലം ാപയ് സായം 

തവ്ദാര്ത്താഭിര്  ബഹു സ രമയാ  മാസ നന്ദം യേശാദാം 
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ാതര്ദൃഷ്ടവ്ാ മണിമയരഥം  ശങ്കിേതാ പങ്കജാക്ഷയ്ഃ 

തവ്ാ ാപ്തം ഭവദനുചരം  തയ് കാരയ്ാഃസ്സമീയുഃ  || 3 || 

ആ ഉദ്ധവ   സന്ധയ്ാകാലത്തി ല്  അ യുെട മാഹാത്മെത്ത 
സൂചി ി തായിരി  േഗാകുലത്തിെലത്തിേചര്  അ യുെട വൃത്താന്ത െള 
പറ െകാണ്ട് നന്ദേഗാപേനയും യേശാദേയയും വളെര സേന്താഷി ി ; പിേ  
കാലത്ത് രത്നമയമായ േതരിെന കണ്ടിട്ട് സംശയി വരായ േഗാപിക   
നിന്തിരുവടിയുെട ദൂത   വ ിരി കയാെണ ് േകട്ട് ഹകൃതയ് െള ാം ഉേപക്ഷി ് 
അവിെട വ കൂടി.  

ദൃഷ്ടവ്ാ ൈചനം തവ്ദുപമ  ലസേദവ്ഷഭൂഷാഭിരാമം 

തവ്ാ തവ്ാ  തവ് വിലസിതാ സ ച്ചൈകസ്താനി താനി 

രുദ്ധാലാപഃ കഥമപി പുനര്   ഗദ്ഗദാം വാചമുചുഃ 

സൗജനയ്ാദീന്  നിജപരഭിദാ  മപയ്ലം വിസ്മരന്തയ്ഃ  ||  4  || 

ആ േഗാപാംഗനമാര്  നിന്തിരുവടിയുെടതുേപാെലയു  േവഷഭൂഷ ളാ ല്  
മേനാഹരനായിരി  ആ ഉദ്ധവെന കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടിയുേടതുേപാെലയു  
അതിേ ളായ അതാതു ംഗാരവിലാസ െള വീ ം വീ ം ഓര്മ്മി െകാ ം 
ബാ ംെകാണ്ട് കണ്ഠമട ് വാ കള്  പുറ വരാെത പി ിട് ( ീ) 
സമുദായമര് ാദകേളയും സവ്ജനെമെ ാ അനയ്െനേ ാ ഉ  വയ്തയ്ാസേത്തയും ഒ ം 
ഓര്മ്മിക്കാത്തവരായി വളെര പണിെ ട്ട് േതാണ്ടയിടരിെക്കാണ്ട് ഇ കാരം പറ .  

ീമന്  ! കിം തവ്ം പിതൃജനകൃേത  േ ഷിേതാ നിര്ദ്ദേയന ? 

കവ്ാസൗ കാേന്താ നഗരസുദൃശാം  ഹാ ഹേര ! നാഥ ! പായാഃ 

ആേ ഷാണാമമൃതവപുേഷാ  ഹന്ത ! േത ചുംബനാനാം 

ഉന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മേരത് കാന്ത ! കാ വാ ?  ||  5 || 
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"അേ  ീമ  " ഭവാ   ദയാേലശംേപാ മി ാത്ത കൃഷ്ണനാ ല്  മാതാക്കാന്മാരുെട 
അ േത്ത  പറ യക്കെ ട്ട ആളായിരി മേ ാ! നഗരത്തിെല സുന്ദരിമാരുെട 
വ ഭനായിത്തീര് ിരി  അേദ്ദഹം ഇേ ാള്  എവിെടയാണ് ? ദുഃഖ െളെയ ാം 
ഇ ാതാ  ാേണശവ്ര! ǌ െള െവടിയരുേത! കഷ്ടം! േഹ മേനാേമാഹന! 
അവി െത്ത അമൃതമയമായ ശരീരത്തിെന്റ ആലിംഗന േളയും ചുംബന േളയും 
മന ിനു വി മമുളവാ വയായ വ നവാ കേളയും ഏെതാരുത്തിയാണ് 
മറ ത് ?   

രാസ ീഡാ ലുളിത ലളിതം  വി ാഥത്േകശപാശം 

മേന്ദാദ്ഭിന്ന മജലകണം േലാഭനീയം തവ്ദംഗം 

കാരുണയ്ാേബ്ധ ! സകൃദപി സമാ  ലിംഗിതും ദര്ശേയതി 

േ േമാന്മാദാദ് ഭുവനമദന  തവ്ത് ിയാസ്തവ്ാം വിേലപുഃ   ||  6 || 

"േഹ ദയാവാരിേധ!" രാസ ീഡയില്  മര്ദിക്കെ ട്ട് സുന്ദരമായും െകട്ടഴി ് 
ചിതരിക്കിട  തലമുടിേയാ കൂടിയതായും െമെ  െമെ  െപാടി തുട ിയ 
വിയര് തു ികേളാ കൂടിയതായും കാമിക്കത്തക്കതായും ഇരി  അ യുെട 
തിരുേമനിെയ മതിയാേവാളം ഒ കൂടി പുണരു തി  ഒരിക്കല്കൂടി ǌ ക്ക് 

കാണി  തരുവാ   കനിവുണ്ടാേവണേമ’ എ ി ിെന ജഗേന്മാഹന! 
നിന്തിരുവടിയുെട േ മഭാജന ളായ ആ േഗാപാംഗനമാര്  േ മാധികയ്ംെകാണ്ട് 
വിേവകമി ാതായിത്തീര് തു നിമിത്തം നിന്തിരുവടിെയ റി ് അതിയായി വില ി .  

ഏവം ാൈയര്  വിവശവചൈനഃ  ആകുലാ േഗാപികാസ്താഃ 

തവ്ത് സേന്ദൈശഃ കൃതിമനയത്  േസാഽഥ വിജ്ഞാനഗര്ൈഭഃ 

ഭൂയസ്താഭിര്  മുദിതമതിഭിഃ  തവ്ന്മയീഭിര്വധുഭിഃ 

തത്തദവ്ാര്ത്താസരസമനയത്  കാനി ചിദവ്ാസരാണി   ||  7 || 

അനന്തരം ആ ഉദ്ധവ   ഈ വിധത്തി  വികാരപരവശ ളായ 
ലപന െകാണ്ട് ദുംഖി വരായ ആ േഗാപികെള തതവ്ജ്ഞാനം നിറ  
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അ യുെട സേന്ദശവാകയ് ളാ ല്  സവ്സ്ഥരാക്കിത്തീര് . അതി േശഷം 
സ ഷ്ടചിത്തകളായി അ േയാ  താദാത്മയ്ം ാപി വരായിത്തീര്  ആ 
േഗാപിമാേരാ ംകൂടി കുെറദിവസം അതാതു വൃത്താന്ത   പറ ം േക ംെകാണ്ട് 
ആനന്ദേത്താെട കഴി കൂട്ടി.  

തവ്ത്േ ാദ് ഗാൈനഃസഹിതമനിശം  സര് േതാ േഗഹകൃതയ്ം 

തവ്ദാര്ൈത്തവ സരതി മിഥഃ  ൈസവ േചാത്സവ്ാപലാപഃ 

േചഷ്ടാഃ ായസ്തവ്ദനുകൃതയഃ  തവ്ന്മയം സര് േമവം 

ദൃഷ്ടവ്ാ ത  വയ്കുഹദധികം  വിസ്മയാദുദ്ധേവാഽയം    ||  8 || 

എ ാ േപാഴും എ ായിട ം എ ാവരുെട ഹകൃതയ് ം അ െയ സംബന്ധി  
ദിവയ്ഗാന േളാ കൂടിയതായിത്തെ  ഇരു ; അ െയപ ി അേനയ്ാനയ്ം െച  
സംഭാഷണ തെ യാണ് എവിെടയും വയ്ാപി െകാണ്ടിരു ത്; സവ് ത്തില്  
പായു വയും നിന്തിരുവടിയുെട വാര്ത്തതെ യാണ്. അനു ാന   മിക്കവാ ം 
അ െയ അനുകരി െകാ വതെ ; ഇ ിെന ആ േഗാകുലത്തില്  കാണു തും 
േക തുെമ ാം ഭഗവന്മമയിരി തായി കണ്ടിട്ട് ആ ഉദ്ധവന്  
ആ ര് ംെകാണ്ട് അതിയായി അ ര േപായി. 

രാധായാ േമ പിയതമമിദം  മത് ിൈയവം ഹീതി 

തവ്ം കിം മൗനം കലയസി സേഖ ! മാനിനീ മത് ിേയവ ? 

ഇതയ്ാേദയ്വ വദതി സഖി ! തവ്ത് ിേയാ നിര്ജ്ജേന മാം 

ഇത്ഥം വാൈദഃ അരമയദയം  തവ്ത് ിയാമുത്പലാക്ഷീം   ||  9 || 

"എെന്റ രാധ  ഇതാണ് ഏ വും ിയമായി ത് " എെന്റ ിയതമയായ രാധ 
ഇ ിെനയാണ് പറയു ത്" സഖിയായ േഹ ഉദ്ധവ ! ണയക ഷയായ എെന്റ 
ിയെയേ ാെല ഭവാ   എന്താണ് മൗനം ധരി ിരി ത് ? "സഖിയായ രാേധ ! 

ഇ ിെനെയ ാംതെ യാണ് ഭവതിയുെട േ മസര്വസവ്മായ കൃഷ്ണ   
ഏകാന്തമായിരി  അവസര ളില്  എേ ാ  പറയാ ത്? എ ി ിെനയു  
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വാ ര്ത്തക െകാ  ഈ ഉദ്ധവ   അ യുെട േ യസിയായ ആ സുന്ദരിയായ 
രാധെയ സേന്താഷി ി .  

ഏഷയ്ാമി ാഗനുപഗമനം  േകവലം കാരയ്ഭാരാത് 

വിേ േഷഽപി സ്മരണദൃഢതാ  സംഭവാന്മഽ  േഖദഃ 

ഹ്മാനേന്ദ മിലതി ന ചിരാത്  സംഗേമാ വാ വിേയാഗഃ 

തുേലയ്ാ വഃസയ്ാത് ഇതി തവ ഗിരാ  േസാഽകേരാന്നിര്വയ്ഥാസ്താഃ  || 10 || 

ǌാ   േവഗം തിരി വരാം; ഇേ ാ   വരാതിരി ത് വളെര കാര്    
െച ാനു തുെകാണ്ട് മാ മാകു .; േവര്പിരി ിരി േ ാഴും എെ ത്തെ  
സ്മരി െകാണ്ടിരി കനിമിത്തം സ്മരണത്തിനുണ്ടാവു  ഡതെകാണ്ട് വയ്സനം 
ഉണ്ടാേവണ്ട ! താമസിക്കാെത ഹ്മാനന്ദത്തില്കൂടിേ ര്രുേ ാള്  േചര് യായാ ം 
േവര്പാടായാ ം നി  ഒരുേപാെലതെ യായിത്തീരു താണ്;" 
എ ി ിെനയു  അ യുെട സേന്ദശവാകയ്ത്താ ല്  ആ ഉദ്ധവ   ആ 
േഗാപവ ക്കെള വയ്സനമി ാത്തവരാക്കിത്തീര് .  

ഏവം ഭ ിഃസകലഭുവേന  േനക്ഷിതാ, ന താ വാ 

കിം ശാ ൗൈഘഃ? കിമിഹ തപസാ? േഗാപികാേഭയ്ാ നേമാഽ  

ഇതയ്ാനന്ദകുലമുപഗതം  േഗാകുലാദുദ്ധവം തം 

ദൃഷ്ടവ്ാ ഹൃേഷ്ടാ ഗുരുപുരപേത !  പാഹി മാം ആമയൗഘാത്  || 11 || 

ഇ കാരമു  ഉല്കൃഷ്ടമായ ഭ ി എ ാ േലാക ളി ം കാണെ ട്ടതുമ  
േക ക്കെ ട്ടി മി .  ഇ കാരമു  ഭ ിയുെട വിഷയത്തില്  ശാ സമൂഹംെകാണ്ട് 
എ ഫലം? തപ െകാണ്ട് ആവു െതന്ത്? േഗാപിമാര്  നമസ്കാരം െച ; 
എ ി ിെന ആനന്ദപരവശയ്േത്താെട ചിന്തി െകാണ്ട് അ ാടിയില്നി  മട ി 
വ വനായ ആ ഉദ്ധവെന കണ്ടിട്ട് സ ഷ്ടനായ നിന്തിരുവടി േഹ വാതലേയശ ! 
േരാഗസമൂഹത്തില്നി  എേ  രക്ഷി രുേളണെമ. 

ഉദ്ധവദൂരയ്വര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്താറാംദശകം സമാപ്തം. 
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ആദിതഃ േ ാകാഃ 781 - വൃത്തം. മന്ദാ ാന്താ 
ലക്ഷണം മന്ദാ ാന്താ മഭനതതഗം നാലുമാേറ മായ് ഗം 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 77 348

 

Dasakam 77 ഉപേ ാേകാല്പത്തിയും ജരാസന്ധയുദ്ധവും 
 

ൈസര യ്ാസ്തദനു ചിരം സ്മരാതുരായാഃ 

യാേതാഽഭൂഃ സലളിതമുദ്ധേവന സാര്ദ്ധം 

ആവാസം തവ്ദുപഗേമാത്സവം സൈദവ 

ധയ്ായന്തയ്ാഃ തിദിനവാസസജ്ജികായാഃ   ||  1 || 

അനന്തരം നിന്തിരുവടി വളെരക്കാലമായി കാമപരവശനായി എ ാ േപാഴും 
അ യുെട തയ്ാഗമനമാകു  മേഹാത്സാെത്തത്തെ  ആേലാചി  

െകാണ്ടിരി വളായി ദിവസംേതാ ം ‘വാസകസജ്ജികയായി’10   അണി 
െ ാരു ിയിരു  വളായ ൈസര ിയുെട മേനാഹരമായി അല രിക്കെ ട്ടിരു  
പാര് ിടത്തിേല  ഭാഗവേതാത്തമനായ ഉദ്ധവേനാ കൂടി എഴുെ ിയരുളി.  (വൃത്തം. 
ഹര്ഷിണി).  

ഉപഗേത തവ്യി പൂര്ണ്ണമേനാരഥാം  

മദസം മക പേയാധരാം 

വിവിധമാനനമാദധതീം മുദാ 

രഹസി താം രമയാഞ്ചകൃേഷ സുഖം   ||  2 || 

നിന്തിരുവടി വ േചര് േ ാ   അഭിലാഷം നിറേവറിയവളായി 
സേന്താഷസം മ ളാല്  തുടി  ന േളാ കൂടിയവളായി പലവിധത്തി  
സല്ക്കാരെത്ത െച വളായ അവെള ഏകാന്തത്തി ല്  സേന്താഷേത്താെട 
പരമസുഖം വരുമാറ് രമി ി .   വൃത്തം. തവിളംബിതം. 

                               
10 ( ിയെന്റ ആഗമനേവളയില്  തെന്റ ശരീരേത്തയും ശയന ഹേത്തയും വീ ം വീ ം അല രി  േമാടിപിടി ി െകാണ്ടിരി വള്  വാസകസജ്ജിക)   
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പൃഷ്ടാ വരം പുനരസൗവവൃേണാദവ്രാകീ 

ഭുയസ്തവ്യാ സുരതേമവ നിശാന്തേരഷു 

സായുജയ്മസ്തവ്ി വേദത് ബുധ ഏവ കാമം 

സാമീപയ്മസ്തവ്നിശമിതയ്പി നാ വീത് കിം?  || 3 || 

അതില്പിെ  നിന്തിരുവടിയാ ല്  അഭീഷ്ടെമെന്ത  േചാദി െക്കെ ട്ടവളായ ഈ 
യായ ൈസര ി വീ ം രാ ികാല ളില്  നിന്തിരുവടിേയാ കൂടിയു  

സുരതസുഖെത്തത്തെ  ാര്ത്ഥി ; ചിന്മയരുപിയായ നിന്തിരുവടിേയാ  ഐകയ്ം 
ാപിേക്കണെമ  പരമാത്മജ്ഞാനം സിദ്ധി വ   മാ േമ അര്ത്ഥി കയു ; 

അതിരിക്കെട്ട, നിന്തിരുവടിയുെട സാമീപയ്ം എേ ാഴും ഉണ്ടാേവണം എെ ി ം 
എ െകാണ്ടാണാേവാ അവ   അവശയ്െ ടാതിരു ത്?   .. വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 

തേതാ ഭവാന്  േദവ ! നിശാസു കാസുചിത് 

മൃഗിദൃശം താം നിഭൃതം വിേനാദയന്  

അദാദുപേശാക ഇതി ിതം സുതം 

സനാരാദാത് സാതവ്തത വിദ് ബഭൗ  ||  4 || 

േഹ കാശസവ്രുപ! അനന്തരം നിന്തിരുവടി ചിലദിവസം രാ ികളില്  
േപടമാ മിഴിയായ അവെള വിവിധവിേനാദ ളാല്  ഏ വും രമി ി െകാണ്ട് 
ഉപേ ാക   എ ് സിദ്ധനായ തനയെനയും നല്കി. ആ കുമാര   
നാരദമഹര്ഷിയി ല്  നി ് ഭഗവത് ീതി  ഉപായ െള ഉപേദശി തു 
പാ രാ ം11  എ റിയെ മായ സാതവ്തത െത്ത ഗഹി ് പരിേശാഭി .  
വൃത്തം. വംശസ്ഥം.  

അ രമന്ദിരമിേതാഽഥ ബേലാദ്ധവാഭയ്ാം 

                               
11 (ഇഷ്ടേദവതാ തി െച  സ്ഥാനെത്ത ശുചിയാ ക എ  അഭിഗമനം, ചന്ദനപു ാദി പൂജസാധന െള സംഭരി ക എ  ഉപദാനം, 
േദവതാപുജനം എ  ഇജയ്, ൈവഷ്ണവസു ജപം എ  സവ്ാധയ്ായം, േവദാരുസന്ധാനം എ  േയാഗം എ  അ ം കൂടിേ ര്  ഉപാസനാമാര് ം) 
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അഭയ്ര്ച്ചിേതാ ബഹു നുേതാ മുദിേതന േതന 

ഏനം വിസൃജയ് വിപിനാഗത പാണ്ഡേവയ 

വൃത്തം വിേവദിഥ, തഥാ ധൃതരാ േചഷ്ടാം.  ||  5 || 

അതില്പിെ  േജയ് നായ ബലഭ േനാ ം ഭ ാ ണിയായ ഉദ്ധവേനാ ംകൂടി 
അ രെന്റ വസതിെയ ാപി ് നിന്തിരുവടി അതയ്ധികം സ ഷ്ടനായ ആ 
അ രനാല്  അതയ്ാദരേവാ കൂടി പൂജിക്കെ ട്ടവനും വളെരേയെറ 

തിക്കെ ട്ടവനുമായിട്ട് അേദ്ദഹെത്ത പറ യ ് വനത്തില്നി  
ഹ ിനാപുരത്തിേലക്ക് മട ിെയത്തിയ പാണ്ഡവന്മാരുെട വര്ത്തമാന േളയും 
അതുേപാെലതെ  തരാഷ്ടെന്റ വൃത്തിേയയും അറി .    വൃത്തം :- 
വസന്തതിലകം.  

വിഘാതാജ്ജമാതുഃ പരമസുഹൃേദാ േഭാജനൃപേതഃ 

ജരാസേന്ധ രുന്ധതയ്നവധി രുഷാേന്ധഽഥ മഥുരാം 

രഥാൈദയ്ര്േദയ്ാര്ലൈബ്ധഃ കതിപയബലസ്തവ്ം ബലയുതഃ 

േയാവിംശതയ്ക്ഷൗഹിണി തദുപനീതം സമഹൃഥാഃ   ||   6 || 

മക െട ഭര്ത്താവും ഉ  മി വുമായ േഭാേജശവ്രെന്റ വധംനിമിത്തം അളവ  
േകാപംെകാണ്ട് അന്ധനായീത്തി ര്  ജരാസന്ധ   മഥുരാപുരിെയ വള ് 
എതിര്ത്തേ ാ   േദവേലാകത്തില്നി  വ  േചര്  േത ര്  തുട ിയ 
യുദ്ധസാമ ികേളാ കൂടി വളെര കുറ ൈസനയ്േത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി 
ബലരാമേനാ കൂടി ആ ജരാസന്ധനാല്  െകാ വരെ ട്ടതായ ഇരുപത്തിമൂ ് 
അക്ഷൗഹിണി ടേയയും* (21870 േതര്  , അ യും ആന അതില്  മൂ ിരട്ടി കുതിര, 
അ ിരട്ടി കാലാ   , ഇവയട ിയത് ഒരു അക്ഷൗഹിണി) െകാെ ാ ക്കി. 

ബദ്ധം ബലാദഥ ബേലന ബേലാത്തരം തവ്ം 

ഭൂേയാ ബേലാദയ്മരേസന മുേമാചിൈഥനം 
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നിേശ്ശഷ ദിഗ്ജയ സമാഹൃത വിശവ്ൈസനയ്ാത് 

േകാഽനയ്സ്തേതാ ഹി ബലപൗരുഷവാംസ്തദാനീം ? || 7 || 

അനന്തരം േജയ് നായ ബലരാമനാല്  ബലാല്ക്കാരമായി ബന്ധിക്കെ ട്ടവനും 
അതിബലശാലിയുമായ ഈ ജരാസന്ധെന നിന്തിരുവടി വീ ം ൈസനയ്െത്ത 
േശഖരി  യുദ്ധത്തിനു വരുെമ  കൗതുകം െകാണ്ട് വിട്ടയ ; ദി കെള ാം ജയി ് 
േശഖരിക്കെ ട്ടതായ വ ി  ൈസനയ്േത്താ കൂടിയവനായ ആ ജരാസന്ധേനക്കാ   
ശ ിയും പൗരുഷവും ഉ  മെ ാരു രാജാവ് അക്കാലത്ത് ആരാണുണ്ടായിരു ത്? 

ഭഗ്നഃസ ലഗ്നഹൃദേയാഽപി നൃൈപഃ ണുേന്നാ 

യുദ്ധം തവ്യാ വയ്ധിത േഷാഡശകൃതവ് ഏവം 

അക്ഷൗഹിണീഃശിവ ശിവാസയ് ജഘന്ഥ വിേഷ്ണാ ! 

സംഭൂയ ൈസകനവതി ിശതം തദാനിം  ||  8 || 

േതാ ിക്കെ ട്ട് മന വീണവെന ി ം ആ ജരാസന്ധ   മ  
സാമന്തരാജാക്കന്മാരാല്  േ രി ിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് ഇ കാരം പതിനാ ാവശയ്ം 
നിന്തിരുവടിേയാ കൂടി േപാരാടി; ഭഗവാേന ! ആ കാലത്ത് എ ാംകൂടി ഇവെന്റ 
മു ിെതാ ിെയാ  അക്ഷൗഹിണി പടകേളയും െകാെ ാ ക്കിയെ ാ. 

അഷ്ടദേശശയ് സമേര സമുേപയുഷി തവ്ം 

ദൃഷവ്ാ പുേരാഽഥ യവനം യവന ിേകാടയ്ാ 

തവ് ാ വിധാപയ് പുരമാശു പേയാധിമേദ്ധയ് 

ത ാഥ േയാഗബലതഃ സവ്ജനാനൈനഷീഃ  || 9 || 

അനന്തരം ഇവെന്റ പതിെനട്ടാമെത്ത യുദ്ധത്തില്  ഏ മുട്ടിയേ ാ   നിന്തിരുവടി 
മു ഭാഗത്തായി മൂ േകാടി യവനന്മാേരാ കൂടി വ േചര്  യവനരാജാവിെന 
കണ്ടിട്ട് ഉടെനതെ  വിശവ്കര്മ്മാവിെനെകാണ്ട് സമു ത്തിെന്റ ന വി ല്  ഒരു 
നഗരെത്ത നിര്മ്മി ി ് േവഗത്തി ല്  തെന്റ േയാഗശ ിെകാണ്ട് 
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മ രാപുരനിവാസികളായ തെന്റ ആ കെളെയ ാം അവിെട െകാണ്ടിേപായി 
േചര്ത്തി.   വൃത്തം. 7, 8, 9 വസന്തതിലകം. 

പദ്ഭയ്ാം തവ്ം പദ്മമാലീ ചകിത ഇവ പുരാത്  നിര്ഗ്ഗേതാ ധാവമാേനാ  

േ േച്ഛേശനാനു ാേതാ വധസുകൃത വിഹീേനന ൈശേല നയ്ൈലഷീഃ 

സുേപ്തനാം യ്ാഹേതന തമഥ മുചുകുേന്ദന ഭസ്മീകൃേതഽസ്മിന്   

ഭൂപായാൈസ്മ ഗുഹാന്തഃ സുലലിതവപുഷാ തസ്ഥിേഷ ഭ ിഭാേജ   ||  
10 || 

പത്മമാലെയ ധരി ിരി  നിന്തിരുവടി േപടി ിെട്ട േപാെല കാല്നടയായി 
പുരത്തില്നി  പുറ ചാടി ഓ വനായി അ യുെട ൈകെകാ  മരി തി  
തക്ക പുണയ്ം ഇ ാത്തവനായ േ രാജാവായ യവനനാല്  പി തുടരെ ട്ടവനായിട്ട് 
ഒരു പര് തത്തി ല്  െചെ ാളി ; അനന്തരം ഉറ ിക്കിട വനും യവനനാല്  
ചവിട്ടെ ട്ടവനുമായ മുചുകുന്ദരാജാവിനാ ല്  ഉട തെ  ഈ യവനാധിപതി  
ഭസ്മമാക്കെ ട്ടേ ാള്  പരമഭ നായിരു  ഈ രാജവി ് ആ പര് തഗുഹയി ല്  
മേനാഹരശരീരേത്താ കൂടി തയ്ക്ഷനായി.  

ഐക്ഷവ്ാേകാഽഹം വിരക്േതാഽസ്മയ്ഖില നൃപസുേഖ 

തവ്ത് സാൈദകകാംക്ഷീ  

ഹാ േദേവതി വന്തം വരവിതതിഷു തം 

നി ഹം വീക്ഷയ് ഹൃഷയ്ന്   

മുക്േത ലയ്ാഞ്ച ഭ ിം ധുതസകലമലാം 

േമാക്ഷമപയ്ാശു ദതവ്ാ 

കാരയ്ം ഹിംസാവിശുൈദ്ധയ് തപ ഇതി ച തദാ 

ാത്ഥ േലാക തീൈതയ്.   ||  11 || 
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അ േയാ ഭഗവാേന ! ǌാ   ഇക്ഷവ്ാകുവംശത്തി ല്  ജനി വനാണ്. എ ാ 
രാജേഭാഗ ളി ം വിര ിവ വനായി അ യുെട അനു ഹെത്തമാ ം 
ആ ഹി െകാണ്ടാണിരി ത്" എ ി ിെന തി െകാണ്ടിരു  ആ മുചുകുന്ദെന 
വര െളാ ി ം ആ ഹമി ാത്തവനായി കണ്ടിട്ട് സേന്താഷി െകാണ്ട് 
േമാക്ഷത്തി  തുലയ്മായ ഭ ിേയയും സകല കന്മഷ േളയും നീക്കം െച തായ 
േമാക്ഷേത്തയും തല്ക്ഷണംതെ  ന ിയനു ഹി ിട്ട് അേ ാ   

‘ക്ഷ ിയധര്മ്മമനുസരി  മു പു െച ി  ഹിംസക െകാ  
വ േചര് ിരിക്കാവു  പാപം തീരു തി ് തപ  െചേ ണ്ടതാണ്" എ  
േലാകരക്ഷ േവണ്ടി നിന്തിരുവടി ഉല്േബാധി ി കയും െച .   വൃത്തം. 10,11 

ധരാ. 

തദനു മഥുരാം ഗതവ്ാ ഹതവ്ാ ചമൂം യവനാഹൃതാം 

മഗധപതിനാ മാര്േഗ്ഗ ൈസൈനയ്ഃ പുേരവ നിവാരിതഃ 

ചരമവിജയം ദര്പ്പായൈസ്മ ദായ പലായിേതാ 

ജലധിനഗരീം യാേതാ വാതലേയശവ്ര ! പാഹി മാം.  ||  12 ||  

ഉപേ ാേകാത്പത്തി ഭൃതിവര്ണ്ണനം എന്ന എ പേത്തഴാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 793 
വൃത്തം. ഹരിണി. 

ലക്ഷണം നസമ ഹരിണിക്കാ ം പ ം മുറി  രസം ലഗം. 
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Dasakam 78 – രുക്മിണീസവ്യംവരവര്ണ്ണനം 
 

ിദിവ വര്ദ്ധകി വര്ദ്ധിതികൗശലം 

ിദശ ദത്ത സമസ്തവിഭുതിമത് 

ജലധിമമദ്ധയ്ഗതം തവ്മഭൂഷേയാ 

നവപുരം വപുരഞ്ചിതേരാചിഷാ   ||  1 || 

േദവശി ിയായ വിശവ്കര്മ്മാവിനാ ല്  വര്ദ്ധിക്കെ ട്ട ശി ചാതുര് േത്താ ം 
േദവന്മാരാല്  ന െ ട്ട സകലവിധ ഐശവ്ര് േളാ ംകൂടിയതും സമു ത്തിെന്റ 
മദ്ധയ്ത്തില്  സ്ഥിതിെച തുമായ പുതിയ നഗരെത്ത നിന്തിരുവടി 
ശരീരകാന്തിെകാ  പരിേശാഭി ി വേ ാ ! 

ദദുഷി േരവതഭൂഭൃതി േരവതീം 

ഹലഭൃേത തനയാം വിധിശാസനാത് 

മഹിതമുത്സവേഘാഷമപൂപുഷഃ 

സമുദിൈതര്  മുദിൈതഃസഹ യാദൈവഃ  || 2 || 

ഹ്മേദവെന്റ നിേയാഗമനുസരി ് േരവതെന  രാജാവ് തെന്റ ഏകപു ിയായ 
േരവതിെയ  കനയ്കെയ ബലരാമ  പത്നിയായി നല്കിയേ ാ   
വ കൂടിയിരു വരായ ഉത്സാഹഭരിതരായ യാദവന്മാേരാ കൂടി നിന്തിരുവടി 
േ മായ ആ വിവാേഹാത്സവാേഘാഷെത്ത േപാഷി ി .  

അഥ വിദര്ഭസുതാം ഖലു രുക്മിണീം 

ണയിനീം തവ്യി േദവ! സേഹാദരഃ 

സവ്യമദിസ്തത േചദിമഹീഭുേജ 
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സവ്തമസാ തമസാധുമുപാ യാന്   ||  3 || 

അതില്പിെ  േഹ ഭഗവ  ! നിന്തിരുവടിയില്  അനുര യായിരു  
വിദര്ഭരാജാവിെന്റ പു ിയായ രു ിണിെയ അവ െട േജയ് നായ രു മി തെന്റ 
അജ്ഞാനത്താല്  ആ ദുഷ്ടനായ ശിശുപാലെന േസവി വനായിട്ട് േചദിരാജാവായ 
അേദ്ദഹത്തി ് മ വരുെട ആരുേടയും അനുമതി േചാദിക്കാെത ത ത്താ   
നല്കു തി ് ആ ഹി വേ ാ ! 

ചിരധൃത ണയാ തവ്യി ബാലികാ 

സപദി കാംക്ഷിത ഭംഗസമാകുലാ 

തവ നിേവദയിതും ദവ്ിജാമാദിശത് 

സവ്കദനം കദനംഗവിനിര്മ്മിതം   || 4 || 

നിന്തിരുവടിയില്  വളെരക്കാലമായി പുലര്ത്തെ ട്ട ാണയേത്താ കൂടിയവളായ ആ 
കനയ്ക അഭിലാഷത്തി  േനരിട്ട വി ംെകാണ്ട് വയ്സനി വളായി 
ദയാേലശമി ാത്ത കാമേദവനാല്  ജനി ിക്കെ ട്ട തെന്റ ദുഃഖെത്ത അ െയ 
അറിയി തി  ഉട തെ  ഒരു ാഹ്മണെന പറ യ .  

ദവ്ിജസുേതാഽപി ച തൂര്ണ്ണമുപായയൗ 

തവ പുരം ഹി ദുരാശദുരാസദം 

മുദമവാപ ച സാദരപൂജിതഃ 

സ ഭവതാ ഭവതാപഹൃതാ സവ്യം.  ||  5 || 

ആ ാഹ്മണകുമാരനാവെട്ട ദുഷ്ടന്മാര്  േവശി വാ   കഴിയാത്ത 
തായിതെ യിരി  നിന്തിരുവടിയുെട ദവ്ാരകാപുരിയി ല്  വളെര േവഗത്തി ല്  
എത്തിേ ര് ; സംസാരദുഃഖെത്ത നശി ി വനായ നിന്തിരുവടിയാല്  സവ്യേമവ 
ആദരേവാ കൂടി സല്ക്കരിക്കെ ട്ടവനായ ആ അന്ത ണ ന്  അതിയായ സേന്താഷെത്ത 
ാപി കയും െച .  
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സ ച ഭവന്തമേവാചത കുണ്ഢിേന 

നൃപസുതാ ഖലു രാജതി രുക്മിണീ 

തവ്യി സമു കയാ നിജധീരതാ 

രഹിതയാ ഹി തയാ ഹിേതാഽസ്മയ്ഹം   ||  6 || 

അേദ്ദഹമാവെട്ട അ േയാടറിയി . "കുണ്ഡിനപുരത്തില്  വിദര്ഭരാജാവിെന്റ 
പു ിയായ രു ിണിെയ  ഒരംഗനാരത്നം േശാഭി ണ്ടേ ാ ! നിന്തിരുവടിയില്  
അതയ്ധികം അനുരാഗേത്താ കൂടിയവളായി തെന്റ ൈധര് ം ഒഴി വളായ 
അവളാല്  തെ യാണ് ǌാന്  നിേയാഗി യക്കെ ട്ടിരി ത്. 

തവ ഹൃതാഽസ്മി പുൈരവ ഗുൈണരഹം 

ഹരതി മാം കില േചദിനൃേപാഽധുനാ 

അയി കൃപാലയ! പാലയ മാമിതി 

ജഗേദ ജഗേദകപേത ! തയാ  || 7 ||  

‘അബലയായ ǌാ   അ യുെട ഗുണഗണ ളാ ല്  മു േപതെ  
അപഹരിക്കെ ട്ടവളായിത്തീര് ിരി ; ഇേ ാ   അ കാരമിരി  എെ  
േചദിരാജാവായ ശിശുപാല   അപഹരി വാ   േപാകു െവ ് േക ; േഹ 

കൃപാനിേധ ! േലാൈകകനാഥാ ! നിന്തിരുവടി എെ  രക്ഷിേക്കണേമ!’ എ ് 
അവളാല്  പറ യക്കെ ട്ടിരി .  

അശരണാം യദി മാം തവ്മുേപക്ഷേസ, 

സപദി ജീവിതേമവ ജഹാമയ്ഹം 

ഇതി ഗിരാ സുതേനാരതേനാദ് ദൃശം 

സുഹൃദയം ഹൃദയം തവ കാതരം   ||  8 || 
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‘നിന്തിരുവടി നാഥനി ാത്തവളായ എെ  ഉേപക്ഷി പക്ഷം ǌാ   ഉടെന 

ജീവിതെത്തതെ  ഉേപക്ഷി താണ്’ എ ി ിെന ആ സുന്ദാരാംഗിയുെട 
വാകയ്ത്താല്  േ ഹിതനായ ഈ ാഹ്മണ   നിന്തിരുവടിയുെട മന ിെന ഏ വും 
ഭയമു താക്കിത്തീര് .  

അകഥയസ്തവ്മൈഥമേയ സേഖ ! 

തദധികാ മമ മന്മഥേവദനാ 

നൃപസമക്ഷമുേപതയ് ഹരാമൃഹം 

തദയി ! താം ദയിതാമസിേതക്ഷണാം   ||  9 || 

ഇെത ാം േകട്ടതി േശഷം ഈ ാഹ്മണേനാട് ഇ കരം അരുളിെച :  ‘അേ  
േ ഹിത ! എെന്റ മാരപീഡയാവെട്ട അതിേനക്കാ ം അധികമായിട്ടാണിരി ത്; 
അതിനാല്  േഹ ഭൂേദവ !  ǌാ   അവിെടവ  രാജാക്കന്മാരുെട സഭയില്െവ  
തെ  ആ കരിമിഴിയാളായി േ മമയിയായിരി  ആ രാജകനയ്കെയ 
െകാ വരു ണ്ട്. 

മുദിേതന ച േതന സമം തദാ 

രഥഗേതാ ലഘു കുണ്ഡിനേമയിവാന്  

ഗുരുമരുത്പുരനായക ! േമ ഭവാന്  

വിതനുതാം തനുതാമഖിലാപദാം   ||  10 || 

ഗുരുവാ ര ! അനന്തരം ഏ വും സ ഷ്ടനായ ആ ാഹ്മണേനാ  കൂടി 
േതരില്ക്കയരി അതിേവഗത്തില്  കുണ്ഡിനപുരത്തില്  എത്തിേചര് വനായ 
നിന്തിരുവതി എെന്റ എ ാവിധ ആപ ക േടയും ഉ ലനാശം െച രുേളണേമ.  

രുഗ്മിണീസവ്യംവരവര്ണ്ണനം എന്ന് എ പെത്തട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
വൃത്തം. തവിളംബിതം. 
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Dasakam 79 - രുക്മിണിസവ്യംവരവര്ണ്ണനം. 
 

ബലസേമതബലാനുഗേതാ ഭവാന്  

പുരമഗാഹത ഭീഷ്മകമാനിതാഃ 

ദവ്ിജസുതം തവ്ദുപാഗമവാദിനം 

ധൃതരസാ തരസാ ണനാമ സാ   || 1 || 

ൈസനയ്േത്താ കൂടിയ ബലരാമനാല്  അനുഗമിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി 
വിദര്ഭാധിപതിയായ ഭീ നാല്  സ ്കരി ് ബ മാനിക്കെ ട്ടാവനായി നഗരത്തി ല്  
േവശി ; അ യുെട ആഗമനെത്ത അറിയി വനായ ആ വി കുമാരെന 

വര്ദ്ധി  കുതുകേത്താ കൂടിയവളായ ആ രു ിണി ഉടെനതെ  നമസ്കരി .  

ഭുവനകാന്തമേവക്ഷയ് ഭവദവ്പുഃ 

നൃപസുതസയ് നിശമയ് ച േചഷ്ടിതം 

വിപുലേഖദജുഷാം പുരവാസിനാം 

സരുദിൈതരുദിൈതരഗമന്നിശാ   || 2 || 

ജഗേന്മാഹനമായ നിന്തിരുവടിയുെട സുകുമാരശരീരെത്ത കണ്ടി ം രാജകുമാരനായ 
രു മിയുെട അനാശാസയ്മായ വൃത്തിെയ കുറി ് േകട്ടി ം അതിയായ 
േഖദേത്താ കൂടിയവരായ ആ കുണ്ഡിനപുരത്തിെല ജന  വയ്സനേത്താ കൂടിയ 
സംഭാഷണ െകാണ്ട് രാ ി കഴി കൂടി.  

തദനു വന്ദിതമി മുഖീ ശിവാം 

വിഹിതമംഗലഭൂഷണ ഭാസുരാ 
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നിരഗമദ് ഭവദര്പ്പിതജീവിതാ 

സവ്പുരതഃ പുരതഃ സുഭടാവൃതാ    || 3 || 

അതിനുേശഷം ഭാതമായേതാെട വിവാഹമംഗളത്തി  േയാജി തായ 
ആഭരണ ളണി ് പരിേശാഭി വളായ ശശിവദനയായ രു ിണി 

ീപാര് തിെയ വന്ദി തി േവണ്ടി നിന്തിരുവടിയിലര് ിക്കെ ട്ട 
ജീവിതേത്താ കൂടിയവളായ ആയുധപാണികളായ ഭടന്മാരാല്  ചു ം 
കാ രക്ഷിക്കെ ട്ടവളായിത്തെ  അന്തഃപുരത്തില്നി  പുറേത്തക്ക് പുറെ .  

കുലവധൂഭിരുേപതയ് കുമാരികാ 

ഗിരിസുതാം പരിപൂജയ് ച സാദരം 

മുഹുരയാചത തത്പദപങ്കേജ 

നിപതിതാ പതിതാം തവ േകവലം   || 4 || 

ആ കനയ്കരത്നം ഭര് മതികളായിരി  കുല ീകേളാ കൂടിേ ര് ്  
ീപാര് തിെയ ഭ ിേയാ കൂടി പൂജി ് ആ േലാേകശവ്രിയുെട പാദാരവിന്ദത്തി ല്  

വീണുനമസ്കരി ് നിന്തിരുവടി ഭര്ത്താവാേകണെമ മാ ം വീ ം വീ ം 
ാര്ത്ഥി കയും െച .  

സമവേലാക കുതൂഹല സ േല 

നൃപകുേല നിഭൃതം തവ്യി ച സ്ഥിേത 

നൃപസുതാ നിരഗാദ ഗിരിജാലയാത് 

സുരുചിരം രുചിരഞ്ജിത ദിങ്മുഖാ    ||  5 || 

രാജാക്കന്മാരുേട സംഘം കനയ്കെയ കാ ാനു  കൗതുകേത്താെട തിക്കിത്തിരക്കിയും 
നിന്തിരുവടി ആകാന്തത്തി ം സ്ഥിതിെച േവ ആ രാജകുമാരി ശരീരകാന്തിയാ ല്  
ദി കെളെയ ാം കാശി ി െകാണ്ട് പാര് തീേക്ഷ ത്തില്നി ് മേനാഹര 
മാകുംവണ്ണം പുറേത്ത  കട .  
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ഭുവനേമാഹന രൂപരുചാ തദാ 

വിവശിതഖിലരാജകദംബയാ 

തവ്മപി േദവ ! കടാക്ഷ വിേമാക്ഷൈണഃ 

മദയാ മദയാഞ്ചകൃേഷ മനാക്    || 6 || 

അേ ാ   േലാകെത്തെയ ാം േമാഹി ി  ശരീരക്കാന്തിെകാണ്ട് എ ാ 
രാജാക്കന്മേരയും പരവശമാ വളായ ന ം യൗവനം തു വളായ ആ 
വിദര്ഭരാജകനയ്കയാ ല്  കടക്ക േകാ െകാെണ്ടറിയെ ട്ട് സ ിദാനന്ദമൂര്ത്തിയായ 
േഹ ഭഗവാേന! നിന്തിരുവടിയുംകൂടി അ െമാ  മന ിളകി മതിമറ നി േപായിേ ! 

കവ്നു ഗമിഷയ്സി ച മുഖീതി താം  

സരസേമതയ് കേരണ ഹരന്  ക്ഷണാത് 

സമധിേരാപയ് തഥം തവ്മപാഹൃഥാഃ 

ഭുവി തേതാ വിതേതാ നിനേദാ ദവ്ിഷാം.  || 7 || 

‘ച ാനേന! എവിേടക്കാണ് േപാകു ത്?" എ  േചാദി െകാണ്ട് േ മേത്താ കൂടി 
അവ െട അ േത്ത  െച ് നിന്തിരുവടി അവെള ൈകെകാ  പിടി ് ഒരു 
െനാടിയിടെകാണ്ട് േതരിേല ിയിരുത്തി കൂട്ടിെക്കാ േപായി. ഉടെന തെ  ശ ക്ക െട 
ബഹളം ആ സ്ഥലെത്ത ം പര . 

കവ്നു ഗതഃ പശുപാല ഇതി ധാ 

കൃതരണാ യദുഭിശ്ച ജിതാ നൃപാഃ 

ന തു ഭവാനുദചാലയ്ത ൈതരേഹാ ! 

പിശുനൈകഃ ശുനൈകരിവ േകസരി  ||  8  || 
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‘ആ കാലിെമ വ   എവിെടേ ായി’, എ  പറ  കുപിതരായി പാെ ത്തി 
യുദ്ധംെച വരായ രാജാക്കന്മാെര ാം യാദവന്മാരാല്  ജയിക്കെ ;  
നിന്തിരുവടിയാവെട്ട ദുര്മതികളായ ആ രാജാക്കന്മാരാ ല്  നാ ളാ ല്  
സിംഹെമ തുേപാെല ചലി ിക്കെ ട്ടേതയി  ! ആ ര് ംതെ  ! 

തദനു രുക്മിണിമാഗതമാഹേവ 

വധുമുേപക്ഷയ്നിബദ്ധയ് വിരൂപയന്  

ഹൃതമദം പരിമുചയ് ബേലാ ിഭിഃ 

പുരമയാ രമയാ സഹ കാന്തയാ.   ||  9 ||  

അനന്തരം യുദ്ധത്തില്  വ േചര്  രു മിെയ നിന്തിരുവടി വധിക്കാെത പിടി െകട്ടി 
തലമുടിയും മ ം മുറി  വിരുപനാക്കി. അഹ ാരം നശി  അവെന േജയ് നായ 
ബലരാമെന്റ വാ കളനുസരി ്  വിട്ടയ ിട്ട്, സാക്ഷാല്  ീേദവിയായ ിയതമയായ 
രു ിണിേയാ കൂടി ദവ്രകാപുരിയിേല  എഴുെ ി.  

നവസമാഗമ ലജ്ജിതമാനസാം 

ണയകൗതുക ജൃംഭിത മന്മഥാം 

അരമയഃ ഖലു നാഥ ! യഥാസുഖം 

രഹസി താം ഹസിതാംശു ലസ ഖിം.  || 10 || 

േഹ ഭഗവാേന! നവസംഗമമായതുെകാണ്ട് ലജ്ജി  മനേ ാ കൂടിയവളായും 
അനുരാഗംെകാ ം അഭിലാഷംെകാ ം വര്ദ്ധി ിരി  മന്മഥ 
വികാരേത്താ കൂടിയവളായും മന്ദഹാസത്തിെന്റ േശാഭെകാണ്ട് വിള  
മുഖേത്താ കൂടിയവളായും ഇരി  ആ രു ിണിെയ ഏകാന്തത്തി ല്  
സുഖകരമാകുംവണ്ണം രമി ി വേ ാ. 

വിവിധനര്മ്മഭിേരവമഹര്ന്നിശം 
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മദമാകലയന്  പുനേരകദാ 

ഋജുമേതഃ കില വ ഗിരാ ഭാവാന്  

വരതേനാരതേനാദതിേലാലതാം   || 11 || 

ഇ കാരം പല പല േകളിക െകാണ്ട് പക ം രാതിയും ആനന്ദം 
നല്കിെക്കാണ്ടിരിക്കേവ നിന്തിരുവടി പിെ  ഒരു ദിവസം മന ിനു വിേരാധമായ 
വാ െകാണ്ട് കപടെമെന്ത റിയാത്തവളായ ആ സുന്ദരാംഗി  ഏ വും വ തായ 
പരിഭവമുണ്ടാക്കിയെ . 

തദധിൈകരഥ ലാലനകൗശൈലഃ 

ണയിനീമധികം സുഖയന്നിമാം 

അയി മുകുന്ദ ഭവച്ചരിതാനി നഃ 

ഗദതാം ഗതാന്തിമപാകുരു    || 12 || 

അനന്തരം അതിെന നി ാരമാക്കത്തക്കവണ്ണം അതി മധികമായ ലാളനകളാ ം 
മ പായ ളാ ം േ മസര് സവ്മായ ഇവെള മുേ തി മധികം രമി ി വനായ 
നിന്തിരുവടി, േഹ േമാക്ഷ ദനായ ഭഗവാേന ! നിന്തിരുവടിയുെട പരിപാവന ളായ 
ചരിത െള കഥനം െച വരായ ǌ  േരാഗത്തില്നി ണ്ടായ 
േ ശ െള നീക്കം െചേ ണേമ. 

രുഗ്മിണിസവ്യംവരവര്ണ്ണനം എന്ന എ പെത്താമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 815. 
വൃത്തം. ദുരവിളംബിതം. 
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Dasakam 80 - സയ്മന്തേകാപാഖയ്ാനവര്ണ്ണനം 
 

സ ാജിതസ്തവ്മഥ ലുബ്ധവദര്കലബ്ധം 

ദിവയ്ം സയ്മന്തകമണിം ഭഗവന്നയാചീഃ 

തത്കാരണം ബഹുവിധം മമ ഭാതി നൂനം 

തസയ്ാത്മജം തവ്യി രതാം ഛലേതാ വിേവാഢൂം  ||  1 || 

ഭഗവാേന ! അനന്തരം സാ ജിത്ത് എ വ  സൂര് േദവനില്നി  ലഭി  
ദിവയ്കായ സയ്കന്തകം എ  രത്നെത്ത അനയ്െന്റ സവ്ത്തിെന 
ആ ഹി വെന തുേപാെല നിന്തിരുവടി യാചി .  അതി  കാരണം 
പലവിധത്തി ം എനി േതാ ണ്ട്. അ യി ല്  അനുരാഗേത്താ കൂടിയ 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകളായ സതയ്ഭാമെയ എെന്ത ി ം ഒരു വയ്ാജത്താല്  വിവാഹം 
െച തി തെ യാെണ  തീര് തെ .   വൃത്തം. വസന്തതിലകം.  

അദത്തം തം തുഭയ്ംമണിവര മേനാനാ മനസാ 

േസനസ്തദ് ാതാ ഗളഭുവി വഹന്  ാപമൃഗയാം 

അഹേന്നനം സിംേഹാ മണിമഹസി മാംസ മവശാത് 

കപീ സ്തം ഹതവ്ാ മണിമപി ച ബാലായ ദദിവാന്   ||  2 || 

അ ബുദ്ധിയായ ഈ സ ാജിത്തിനാല്  നിന്തിരുവടി  നല്കെ ടാത്തതായ ആ 
ദിവയ്രത്നെത്ത അവെന്റ അനുജനായ േസന   കഴുത്തി ല്  അണി െകാണ്ട് 
നായാട്ടി േപായി. ഒരു സിംഹം ആ രന്തത്തിെന്റ ര വര്ണ്ണത്തി  േതജ ി ല്  
മാസമാെണ  മംെകാണ്ട് അവെന െകാ ; അനന്തരം കപിേ നായ 
ജാംബവാ   അതിേനയും നി ഹി ് ആ മണിെയ തെന്റ കുട്ടി  കളി വാ   
െകാ യയും െച .    
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ശശംസുഃ സ ാജിദ് ഗിരമനു ജനാസ്തവ്ാം മണിഹരം 

ജനാനാം പീയൂഷം ഭവതി ഗുണിനാം േദാഷകണികാ 

തതസ്സര്വേജ്ഞാഽപി സവ്ജനസഹിേതാ മാര്ഗ്ഗണപരഃ 

േസനം തം ദൃഷ്ടവ്ാ ഹരിമപി ഗേതഽഭുഃ കപിഗുഹാം.  || 3 || 

സ ാജിത്തിെന്റ വാക്കനുസരി ് ആ ക   നിന്തിരുവടിെയ മണി േമാഷ്ടി വെന  
പറ പരത്തി.  ഗുണവാന്മാരുെട േദാഷേലശംകൂടി സാധാരണ ജന  മൃതമായി 
ഭവി ; അതുെകാണ്ട് എ ാം അറിയു വനാെണ ി ം നിന്തിരൂവടി തെന്റ 
അനുചാരന്മാേരാ കൂടി രന്തെത്ത അേനവ്ഷി തി  പുറെ ട്ട് ആ േസനേനയും 
സിംഹേത്തയും ക പിടി ് ജാംബവാെന്റ ഗുഹയില്  കട െച .  

വൃത്തം. 2,3, ശിഖരിണി. 

ഭവന്ത മവിതര്കയന്നതിവയാഃ സവ്യം ജാംബവാന്  

മുകുന്ദ ശരണം ഹി മാം ക ഇഹ േരാദ്ധ  മിതയ്ാലപന്  

വിേഭാ രഘുപേത ഹേര ജയ ജേയതയ്ലം മുഷ്ടിഭിഃ 

ചിതം തവ സമര്ചനം വയ്ധിത ഭ  ചൂഡാമണിഃ  ||  4 || 

അതിവൃദ്ധനും ഭ ശിഖാമണിയും ആയ കപിേ നായ ജാംബവാ   തെ ത്താന്  
നിന്തിരുവടിെയ ആരാെണ  അറിയാെത വി ഭ നായിരി  എെ  
എതിര് തി  ഇവിെട ആരാണ് വ ിരി ത് ? എ ി ിെന അട്ടഹസി ് േഹ 
േഭാ! ീരാഘവ! സവ്ാമി  ! ജയി ാ ം! ജയി ാ ം! എ  പറ െകാ  

മുഷ്ടി ഹര ളാല്  വളെര ദിവസ േളാളം നിന്തിരുവടിയുെട ആരാധനെയ 
മതിയേവാളം - തെന്റ ശ ിയനുസരി ് നിര് ഹി .   വൃത്തം. പൃത്ഥവ്ി. 

ബുദ്ധവ്ാഽഥ േതന ദത്താം 

നവരമണീം വരമണിം ച പരിഗൃ ണന്  
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അനുഗൃ ണന്നമു മാഗാഃ 

സപദി ച സ ാജിേത മണിം ാദാഃ   ||  5 ||  

അനന്തരം വാ വം മന ിലാക്കി ആ ഭ േ നാല്  കാ െവ െ ട്ട 
നവയൗവനവതിയായ ജാംബവതിെയ  കനയ്കാരത്നേത്തയും സയ്മന്തകരത്നേത്തയും 
സവ്ീകരി ് ഇവെന അനു ഹി ിട്ട് നിന്തിരുവടി തിരിെക എഴുെ ി; ഉടെനതെ  
സയ്മന്തകമണിെയ സ ാജിത്തി ാ െക്കാണ്ട് െകാ കയും െച .  

തദനു സ ഖലു ീളാേലാേലാ  വിേലാല വിേലാചനം 

ദുഹിതരമേഹാ ധീമാന്  ഭാമാം  ഗിൈരവ പരാര്പിതാം 

അദിതമണിനാ തുഭയ്ം ലഭയ്ം  സേമതയ് ഭവാനപി 

മുദിത മനാസ്തൈസയ്വാദാത്  മണിം ഗഹനാശയഃ  ||  6 || 

അതി േശഷം ആ സ ാജിത്താകെട്ട നിന്തിരുവടിെയ അകാരണമായിട്ടാണ് 
കു െ ത്തിയെത  മന ിലാക്കി ലജ്ജെകാണ്ട് അസവ്സ്ഥനായി അതി  
പരിഹാരമായി എ െചേ ണെമ  ആേലാചി റ ് വാ െകാ മാ ം (സുധനവ്ാവ്  

എ ) േവെറാരുവ ’ െകാ ക്കെ ട്ടവളായ ച ലാക്ഷിയായ തെന്റ പു ി 
സതയ്ഭാമെയ നിന്തിരുവടി  സയ്മന്തകരത്നേത്താ കൂടി നല്കി; അഭി ായെമെന്ത  
മ ാരാ ം അറിയെ ടാത്തവനായ നിന്തിരുവടിയാവെട്ട ഏ വും സേന്താഷേത്താ  
കൂടിയവനായിട്ട് സയ്മന്തകമണിയില്നി ണ്ടാവു  (എെട്ട ഭാരം) സവ്ര്ണ്ണംമാ ം 
ൈകെക്കാണ്ട് ആ ദിവയ്രത്നയ്െത്ത അവ തെ  തിരി  നല്കി.   വൃത്തം. - ഹരിണി. 

ീളാകുലാം രമയതി തവ്യി സതയ്ാഭാമാം 

കൗേന്തയ ദാഹ കഥഹാഥ കുരൂന്  യാേത 

ഹീ ഗാന്ദീേനയ കൃതവര്മഗിരാ നിപാതയ് 

സ ാജിതം ശതദനുര്മണിമാജഹാര  ||  7 || 
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നിന്തിരുവടി ലജ്ജെകാ  പരവശയായ സതയ്ഭാമെയ രമി ി െകാണ്ടിരിക്കേവ  
പാണ്ഡവന്മാര്    അരക്കി ത്തില്െപ  ദഹി േപായി എ  വര്ത്തമാനംേക  
ഉടെനതെ  ഹ ിനപുരത്തിേല  േപായിരു  അവസരത്തില്  കഷ്ടം! 
അ രേന്റയും കൃതവര്മ്മാവിേന്റയും വാ െകാണ്ട് േ രി ിക്കെ ട്ട് ശതധനവ്ാവ് 
സ ാജിത്തിെന വധി ് സയ്മന്തകരത്നെത്ത അപഹരി െകാ േപായി.  

േശാകാത് കുരൂനുപഗതാ മവേലാകയ് കാന്താം 

ഹതവ്ാ തം ശതധനും സമഹര്ക്ഷയസ്താം 

രേന്ത സശങ്ക ഇവ ൈകഥിലേഗഹേമതയ് 

രാേമാ ഗദാം സമശിശിക്ഷത ധാര്ത്തരാ ം  ||  8 || 

അ െന്റ മരണംെകാ ണ്ടായ വയ്സനംെകാണ്ട് ഹ ിനപുരത്തിേലക്ക് വ േചര്   
ിയതമയായ സതയ്ഭാമെയ കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടി ഉടെനതെ  ശതധനവ്ാവിെന 

േതടി ിടി ് നി ഹി ിട്ട് അവെള ഏ വും സേന്താഷി ി .  ബലഭ   രത്നത്തിെന്റ 
കാര് ത്തില്  സംശയേത്താ കൂടിയവെന േപാെല ദവ്രക  മട ാെത 
മിഥിലാരാജധാനി െച  (അവിെട താമസി വരെവ അവിെട വ  േചര് ) 
ദുര്േ ാധനെന ഗദാ േയാഗസ ദായെത്ത പഠി ി .  

അ ര ഏഷ ഭഗവന്  ഭവദിച്ഛൈയവ 

സ ാജിതഃ കുചരിതസയ് യുേയാജ ഹിംസാം 

അ രേതാ മണിമനാഹൃതവാന്  പുനസ്തവ്ം 

തൈസവ്വം ഭൂതി മുപധാതു മിതി വന്തി   || 9 || 

ഭഗവാേന! ഈ അ ര   അ യുെട അഭി ായമനുസരി ി തെ യാണ് 
ദുരാചാരനായ സ ാജിത്തിെന്റ മരണത്തി ിടയാക്കിത്തീര്ത്തത്. നിന്തിരുവടിയാവെട്ട 
ആ അ രെന ഐശവ്ര് െത്ത ഉണ്ടാക്കിെക്കാ തി തെ യാണ് 
അ രനില്നി ് സയ്മന്തകരത്നെത്ത േചാദി വാ ാതിരു ത് എ ി ിെന 
എ ാവരും പറയു .  
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ഭ സ്തവ്യി സ്ഥിരതരഃസ ഹി ഗാന്ദിേനയഃ 

തൈസയ്വ കാപഥമതിഃ കഥമീശ ജാതാ 

വിജ്ഞാനവാന്  ശമവാനഹ മിത ദീര്ണ്ണം 

ഗര്വം വം ശമയിതും ഭവതാ കൃൈതവ  || 10 || 

േഹ ഭഗവാേന! ആ അ ര   നിന്തിരുവടിയി ല്  ഏ വും ഉറ തായ 
ഭ ിേയാ കൂടിയവനായിരു വേ ാ. അേദ്ദഹത്തി തെ  ഈ ദുര്ബുദ്ധി 
എ ിെനയുണ്ടായി? "ǌാ   അറിവു വനാണ്; മന ി  പാകതവ ി വനാണ്; 
എ ി ിെന മന ി ദി ര്  അഹ ാരെത്ത ശമി ി തി ായി 
നിന്തിരുവടിയാല്  തെ യാണ് േ ാത്സാഹനം നല്കെ ട്ടെത  തീര് തെ . 

യാതം ഭേയന കൃതവര്മയൂതം പുനസ്ത 

മാഹൂയ തദവ്ിനിഹിതം ച മണിം കാശയ് 

തൈ വ സു തധേര വിനിധായ തുഷയ്ന്  

ഭാമകുചാന്തരശയഃ പവേനശ പായാഃ  || 11 || 

േഹ ഗുരുവാ ര  ! അപവാദഭയംെകാണ്ട് കൃതവര്മ്മവിേനാ കൂടി നാ വി േപായ ആ 
അ രെന അതില്പിെ  വിളി വരുത്തി ശതധനവ്ാവിനാ ല്  അവെന്റ പക്ക ല്  
ഏ ിക്കെ ട്ടിരി  സയ്മന്തകമണിേയയും െവളിെ ത്തി തപൂജാദികെള 
വഴിേപാെല അനു ി വനായ അവെന്റ പക്കല്തെ  തിരിെക ഏ ി  
സേന്താഷേത്താ കൂടിയവനായി ിയതമയായ സതയ്ഭാമയുെട കു ര്മുലക ക്കിടയി ല്  
ശയി രു  നിന്തിരുവടി രക്ഷി െകാേ ണേമ. ! 

സയ്മന്തേകാപാഖയ്ാനവര്ണ്ണനം എന്ന എ പതാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിത േ ാകാഃ 826. 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 81 368

 

Dasakam 81 - സുഭ ാഹരണ ഭൃതിവര്ണ്ണനം. 
 

സ്നിഗ്ദ്ധാം മുഗ്ദ്ധാം സതതമപി താം 

 ലാളയന്  സതയ്ഭാമാം 

താേതാ ഭൂയഃസഹ ഖലു തയാ 

 യാജ്ഞേസനീവിവാഹം 

പാര്ത്ഥ ീൈതയ് പുനരപി മനാ 

 ഗാസ്ഥിേതാ ഹസ്തിപുര് ാം 

ശ സ്ഥം പുരമപി വിേഭാ! 

 സംവിധായാഗേതാഽഭൂഃ     || 1 || 

േ ഹമയിയും മേനാഹരിയുമായ ആ സതയ്ഭാമെയ എ ാ േപാഴും 
ലാളി െകാണ്ടിരി  നിന്തിരുവടി പി ീട് അവേളാ കൂടിതെ  
പാ ാലീസവ്യംവരത്തി  എഴുെ ി. അര് നെന്റ സേന്താഷത്തി േവണ്ടി 
പി ിട് കുറ കാലം ഹ ിനപുരത്തില്  താമസി ് േഹ ഭഗവാേന ! ഇ സ്ഥം എ  
ഒരു പുരേത്തയും നി ര്മ്മി ി ് തിരി വരികയും െച .  

ഭ ാം ഭ ാം ഭവദവരജാം കൗരേവണാര്ത്ഥയ്മാനാം 

തവ്ദവ്ാചാ താമഹൃത കുഹനാമസ്മരീ ശ സൂനുഃ 

ത  ദ്ധം ഹലമനുനയന്  തയ്ഗാേസ്തന സാര്ദ്ധം 

ശ സ്ഥം ിയസഖമുേദ സതയ്ഭാമാസഹായഃ  ||  2 || 
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നിന്തിരുവടിയുെട അനുജത്തിയും ദുര്െ ാധനനാല്  വിവാഹത്തി  
ാര്ത്ഥിക്കെ വ ം സുന്ദരാംഗിയുമായ ആ സുഭ െയ കപടസനയ്ാസിയായ 

ഇ ാത്മജനായ അര് നന്  അ യുെട അഭി ായ കാരം 
അപഹരി െകാ േപായി; ഈ സംഗതിയില്  കുപിതനായിത്തീര്  േജയ് നായ 
ബലഭ െന സമാധാനി ി െകാണ്ട് അേദ്ദഹേത്താ കൂടി സതയ്ഭാമസേമതനായി 
ിയമി മായ അര് നെന്റ ീതി േവണ്ടി നിന്തിരുവടി ഇ സ്ഥത്തിേല  വീ ം 

എഴുെ ി.  

ത  ീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീതവ്ാ 

താം കാളിന്ദീം നഗരമഗമഃ ഖാണ്ഡവ ീണിതാഗ്നിഃ 

ാതൃ സ്താം ണയവിവശാം േദവ ! ൈപതൃഷവ്േസയിം 

രാജ്ഞാം മേധയ് സപദി ജ ിേഷ മി വിന്ദാമവന്തീം  || 3 || 

ഈ ഇ സ്ഥത്തില്  ഉ ാസേത്താ കൂടി പാര് വരെവ, 
ഖാണ്ഡവവനദാഹംെകാണ്ട് അഗ്നിെയ സേന്താഷി ി വനായ നിന്തിരുവടി 
യമുനാദീതീരത്തില്  കെണ്ടത്തെ ട്ടവളായ ആ കാളിന്ദിെയ  കനയ്കേയയും 
പരി ഹി ിട്ട് ദവ്ാരകാപുരിയിേലക്ക് യാ യായി; േഹ ഭഗവേന! 
സേഹാദരന്മാരില്നി  ഭയേത്താ കൂടിയവ ം നിന്തിരുവടിയി ദി  
അനുരാഗംെകാ  പരവശയും പിതൃസേഹാദരിയുെട പു ിയും 
അവന്തിരാജകനയ്കയുമായ മി വിന്ദെയ  തരുണീരത്നെത്ത രാജസദ ില്െവ ് 
െപെട്ട  അപഹരി െകാ േപാ .  

സതയ്ാം ഗതവ്ാ പുനരുദവേഹാ  നഗ്നജിന്നന്ദനാം താം 

ബദ്ധവ്ാ സപ്താപി ച വൃഷവരാന്   സപ്തമൂര്ത്തിര്നിേമഷാത് 

ഭ ാം നാമ ദദുരഥ േത  േദവ ! സന്തര്ദ്ദനാദയ്ാഃ 

തേത്സാദരയ്ാ വരദ ! ഭവതഃ  സാഽപി ൈപതൃഷവ്േസയി   ||  4 || 
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അതില്പിെ  ഒരിക്കല്  അേയാദ്ധയ്പുരിയിേലക്ക് െച ് ഏഴു ശരീരെത്ത 
സവ്ീകരി വനായി നിന്തിരുവടി ഏഴു വ ന്  കാളകേളയും ഒരു െനാടിയിടെകാണ്ട് 
പിടി െകട്ടി അേയാദ്ധയ്ാരാജാവയ നഗ്നജിത്തിെന്റ പു ിയായ ആ സതയ്െയ  
കനയ്കെയ പാണി ഹണം െച ; അനന്തരം േഹ ഭഗവ  ! വസുേദവെന്റ 
ഭാഗിേനയന്മാരായ സന്തര്ദ്ദനന്  മുതലായവര്  അവരുെട സേഹാദരിയായ ഭ െയ  
േപരായ കനയ്കെയ നിന്തിരുവടി  നല്കി; േഹ അഭീഷ്ട ദ! അവ   നിന്തിരുവടിയുെട 
അ െന്റ സേഹാദരിയയ ( തകീര്ത്തി) യുെട പു ിയുമാണേ ാ. 

പാര്ത്ഥാൈദയ്രപയ്കൃതലവനം േതായമാ ഭിലക്ഷയ്ം 

ലക്ഷം ഛിതവ്ാ ശഫര, മവൃഥാഃ ലക്ഷ്മണാം മ കനയ്ാം 

അഷ്ടാേവവം തവ സമഭവന്  വ ഭ, സ്ത  മേധയ് 

ശുേ ാഥ തവ്ം സുരപതിഗിര ഭൗമദുേശ്ചഷ്ടിതാനി  ||  5 || 

വി ാളികളില്  മു ന്മാരായ അര് ന   മുതലായവരാല്േപാ ം എ മുറി വാ   
കഴിയാത്തതും െവ ത്തില്മാ ം കാണെ ടാവു തുമായ മത്സയ്ാകൃതിയി  
ലക്ഷയ്െത്ത മുറി ് മ രാജാവിെന്റ പു ിയായ ല ണേയ നിന്തിരുവടി വിവാഹം െച .  
ഇ കാരം എ  ഭാര് മാര്  ഉണ്ടായിത്തീര് . അ ിെനയിരി തി ിടയില്  
ഭൂമിേദവിയുെട പു നായ നരകാസുരെന്റ ദുഷ്കര്മ്മ െള േദേവ    
പറ യ തിനാല്  നിന്തിരുവടി മന ിലാക്കി.  

തായാതം പക്ഷി വരമധിരൂഢസ്തവ്മഗേമാ 

വഹന്നേങ്ക ഭാമാം ഉപവനമിവാരാതിഭവനം 

വിഭിന്ദന്  ദുര്ഗ്ഗാണി ടിത-പൃതനാ േശാണിതരൈസഃ 

പുരം താവത് ാഗ്േജയ്ാതിഷമകുരുഥാഃേശ്ശാണിതപുരം  ||  6 || 

നിന്തിരുവടി സ്മരി  ഉടെന വ േചര്  ഗരുഡെന്റ പുറ  കയറിയവനായി 
സതയ്ഭാമേയയും മടിയിലിരുത്തിെകാണ്ട് സായന്തനസവാരിക്ക് ഉദയ്ാനത്തിേലക്ക് 
എ തുേപാെല എതിരിയായ നരകാസുരെന്റ വസതിയിേലക്ക് നിര്ഭയം എഴുെ ി; 
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ഉട തെ  പലവിധത്തിലായി െകട്ടിയിരു  ഉറേ റിയ േകാട്ടകെളെയ ാം െപാളി  
തകര്ത്ത് ശ വര്ഷംെകാണ്ട് പിളര്ക്കെ ട്ട ശ ൈസനയ് െട ര  

വാഹത്താല്  ‘ ാ േജയ്ാതിഷം’ എ  നഗരെത്ത  ‘േശാണിതപുര’ മാക്കി 
(ര മയമാക്കി) മാ ി.   

മുരസ്തവ്ാം പഞ്ചാേസയ്ാ ജലധിവനമധയ്ാദുദപതത് 

സ ചേ  ചേ ണ ദലിതശിര മം  ഭവതാ 

ചതുര്ദ്ദൈന്തഃ ദന്താവളപതിഭിരിന്ധാനസമരം 

രഥാംേഗന ഛിതവ്ാ നരക, മകേരാസ്തീര്ണ്ണനരകം  ||  7 || 

അ തലയു വനായ നരകാസുരെന്റ േകാട്ടകെള കാ  രക്ഷി  
െകാണ്ടിരു വനായ മുര   എ  അസുര   സമു ജലത്തി ില്നി  
നിന്തിരുവടിെയ ഉയര് വെ തിര് ; ആ അസുര   നിന്തിരുവടിയാ ല്  
സുദര്ശനച ംെകാ  ഉടെനതെ  മുറിക്കെ ട്ട ശിര കേളാ കൂടിയവനായി 
െച െ . നാല്െകാ നാനകേളാ കൂടി യുദ്ധത്തി  കഠിനമാേയ മുട്ടിയ 
നരകാസുരെന ച ംെകാണ്ട് േഛദി ് നരകേലാകത്തില്നി ദ്ധരി  (േമാക്ഷം 
ാപി ി ). 

േതാ ഭൂമയ്ാ രാജയ്ം സപദി ഭഗദേത്തഽസയ് തനേയ 

ഗജംൈഞ്ചകം ദതവ്ാ ജിഘയിഥ നാഗാന്  നിജപുരീം 

ഖേലനാബദ്ധാനാം സവ്ഗതമനസാം േഷാഡശ പുനഃ 

സഹ ാണി ീണാമപി ച ധനരാശിം ച വിപുലം  ||  8 ||  

ഉടെനതെ  ഭൂമിേദവിയാല്  തിക്കെ ട്ടവനായി ആ രാജയ്േത്തയും ഒരു ആനേയയും 
ആ നരകാസുരെന്റ പു നായ ഭഗദത്ത  നല്കിയിട്ട് അനന്തരം മ  
ഗജ േളയും ആ ദുഷ്ടനായ നരകനാല്  തടവി ല്  പാര് ിക്കെ ട്ടിരു വരും ത ി ല്  
അനുരാഗേത്താ കൂടിയവരുമായ പതിനായിരം ീകേളയും അളവ  സ ത്തിേനയും 
സവ്വസതിയായ ദവ്ാരകയിേല  അയ .   വൃത്തം. ശിഖരിണീ. 
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ഭൗമാപാഹൃത കുണ്ഡലം തദദിേതഃ ദാതും യാേതാ ദിവം 

ശ ാൈദയ്ര്  മഹിതഃസമം ദയിതയാ  ദ ീഷു ദത്ത ിയാ 

ഹൃതവ്ാ ക തരം രുഷാഭിപതിതം  ജിേതവ് മഭയ്ാഗമഃ 

ത  ീമദേദാഷ ഈദൃേശ ഇതി  വയ്ാഖാതുേമവാകൃഥാഃ   ||   9 || 

നിന്തിരുവടി േദവ ീകളില്  ലജ്ജയുളവാക്കിയവളായ ിയതമയായ സതയ്ഭാമ 
േയാ കൂടി അപഹരിക്കെ ട്ട കുണ്ഡലെത്ത േദവമാതാവായ അദിതിേദവിക്ക് 
നല് തി േവണ്ടി െച  നിന്തിരുവടി േദേവ ന്  മുതലായവരാ ല്  പൂജി ് 
സല്ക്കരിക്കെ ട്ടവനായി ക കവൃക്ഷെത്ത വലിെ ത്ത് ത ലം േകാപേത്താെട 
എതിരിട്ട േദേവ െന ജയി ് ദവ്രകാപുരിയിേലക്ക് തിരിെ ത്തി. ഈ വൃത്തിയാവെട്ട 
ഐശവ്ര് ത്താ ണ്ടാവു  അഹ ാരത്തിെന്റ േദാഷം ഇ വ്ിധത്തിലാെണ  
അറിയി വാ േവണ്ടിമാ മാണ് നിന്തിരുവടി െച ത്.  

ക ം സതയ്ഭാമാഭവനഭുവി സൃജന്   ദവ്യ്ഷ്ടസാഹ േയാഷാഃ 

സവ്ീകൃതയ് തയ്ഗാരം വിഹിത ബഹുവപുഃ  ലാളയന്  േകലിേഭൈദഃ  

ആശ്ചരയ്ാന്നാരദാേലാകിത വിവിധഗതിഃ  ത  ത ാപി േഗേഹ 

ഭൂയഃസര് ാസു കുര് ന്  ദശ ദശ തനയാന്   പാഹി വാതാലേയശ!  ||10|| 

േഹ ഗുരുവായുപുേരശ ! ക കവൃക്ഷെത്ത സതയ്ഭാമയുെട വസതിയിെല മു ത്ത് 
ന പിടി ി ് നരകപുരിയില്നി  േമാചി ി  പതിനായിരം കനയ്കമാേരയും പരി ഹി ് 
അവര്  നല്കിയിരു  ഓേരാ ഹത്തി ം െവേ െറ ശരീരം ൈകെകാണ്ടവനായി 
പലവിധം ീഡക െകാ ം അവെര ലാളി വനായി ദര്ശിക്കെ ട്ട 
പലവിധത്തി  ഹസ്ഥധര്മ്മ േളാ കൂടിയവനായി ആ ഭാര് മാെര ാവരി ം 
പ  പ  പു ന്മാെര ജനി ി  നിന്തിരുവടി എെ  രക്ഷിേക്കണേമ ! 

സുഭ ാഹരണ ഭൃതിവര്ണ്ണനം എന്ന ഏ പെത്താന്നാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 836- വൃത്തം: - ശാര്ദൂലവി ീഡിതം. 
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Dasakam 82 - ബാണയുദ്ധവും നൃഗേമാക്ഷവര്ണ്ണനവും 
 

ദ േമ്നാ രുക്മിേണയഃ സ ഖലു തവ കലാ 

 ശംബേരണാഹൃതസ്തം 

ഹതവ്ാ രതയ്ാ സഹാേപ്താ, നിജപുരമഹരദ് 

 രുക്മികനയ്ാം ച ധനയ്ാം 

തത്പുേ ാഽഥാനിരുേദ്ധാ ഗുണനിധിരവഹത് 

 േരാചനാം രുക്മിപൗ ീം 

തേ ാദവ്ാേഹ ഗതസ്തവ്ം നയ്വധി മുസലിനാ 

 രുക്മയ്പി ദ തൈവരാത്   ||  1 || 

അ യുെട അംശഭൂതനായി രു ിണിയുെട പു നായിരി  ആ ദ നാവെട്ട 
ശംബര   എ  അസുരനാ ല്  അപഹരിക്കെ ട്ടവനായി ആ അസുരെന വധി ് 
അവിെട പാര്ത്തിരു  രതീേദവിേയാ കൂടി തെന്റ പുരമായ ദവ്രകെയ ാപി .  
സൗഭാഗയ്വതിയായ രു മിയുെട പു ിെയ അപഹരി കയും െച ; അതില്പിെ  
ആ ദ  അവളി ണ്ടായ പു നായ ഗുണ െക്ക ാം ഇരി ിടമായ അനിരുദ്ധ   
രു മിയുെട പു െന്റ പു ിയായ േരാചനെയ വിവാഹം െച .  ആ വിവാഹത്തി  
നിന്തിരുവടിയും എഴുെ ി, േജയ് നായ ബലരാമനാല്  രു മിയും തുകളിയി ണ്ടായ 
ൈവരംെകാണ്ട് െകാ െ .   - വൃത്തം. രാ. 

ബാണസയ് സാ ബലിസുതസയ് സഹ ബാേഹാഃ 

മേഹശവ്രസയ് മഹിതാ ദുഹിതാ കിേലാഷാ 

തവ്ത്പൗ േമനമനിരുദ്ധമദൃഷ്ടപൂര് ം 
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സവ്േപ്നഽനുഭൂയ ഭഗവന്  ! വിരഹാതുരാഭൂത്   || 2  || 

ഭഗവാേന! മഹാബലിയുെട പു നായി ശിവഭ നായി ആയിരം ൈകകേളാ  
കൂടിയവനായിരി  ബാണാസുരെന്റ ഗുണവിശിഷ്ടയായിരി  പു ിയായി 
ഉഷെയ  േപേരാ കൂടിയ ആ കനയ്കാരത്നം നിന്തിരുവടിയുെട പൗ നും മുനുപു 
കാണെ ട്ടിട്ടി ാത്തവനുമായ ഈ അനിരുദ്ധെന സവ് ത്തില്  അനുഭവി ിട്ട് 
വിരഹപീഡിതയായിത്തീര് വെ . 

േയാഗിനയ്തീവ കുശലാ ഖലു ചി േലഖാ 

തസയ്ാഃസഖീ വിലിഖതീ തരുണാനേശഷാന്  

ത ാനിരുദ്ധമുഷയാ വിദിതം നിശായാം 

ആേനഷ്ട േയാഗബലേതാ ഭവേതാ നിേകതാത്   ||  3 || 

അണിമ തുട ിയ അഷ്ടസിദ്ധിക ം വശെ ത്തിയവ ം ഏ വും സാമര്ത്ഥയ്മു വ ം 
ചി േലഖെയ  സിദ്ധയുമായ ആ ഉഷയുെട േതാഴി പല യുവാക്കന്മേരയും 
ചി ത്തില്  എഴുതിക്കാണി വളായിട്ട് അവരി ല്  ഉഷയാ ല്  തിരി റിയെ ട്ട 
അനിരുദ്ധെന രാ ികാലത്ത് അവ െട േയാഗശ ിെകാണ്ട് നിന്തിരുവടിയുെട 
ഭവനത്തില്നി ് കൂട്ടിെകാ േപായി.  

കനയ്ാപുേര ദയിതയാ സുഖമാരമന്തം 

ൈചനം കഥഞ്ചന ബബ ഷി ശര് ബന്ധൗ 

ീനാരേദാ  തദുദന്ത ദുരന്തേരാൈഷഃ 

തവ്ം തസയ് േശാണിതപുരം യദുഭിര്നയ്രുന്ധാഃ  ||  4 || 

കനയ്ാമന്ദിരത്തില്  േ യസിയായ ഉഷെയാ ി ് സുഖമായി ീഡി െകാണ്ട് 
പാര് വ  ഈ അനിരുദ്ധെന ശിവഭ നായ ബാണാസുരന്  ഒരു വിധം 
പിടി െകട്ടി തടവില്  പാര് ിക്കെവ, നിന്തിരുവടി നാരദനാല്  പറ റിയിക്കെ ട്ട ആ 
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വര്ത്തമാനംെകാ  ഏ വും കുപിതനായി യാദവന്മാേരാ കൂടി െച  ആ ബാണെന്റ 
േശാണിതപുരെത്ത നിേരാധി .  - വൃത്തം. വസന്തതിലകം.  

പുരീപാലഃൈശല ിയദുഹിതൃ നാേഥാഽസയ് ഭഗവന്   

സമം ഭൂത ാൈതഃ യദുബലമശങ്കം നിരുരുേധ 

മഹാ ാേണാ ബാേണാ ഝടിതി യുയുധാേനന യുയുേധ 

ഗുഹഃ ദ േമ്നന, തവ്മപി പുരഹ ാ ജഘടിേഷ  ||  5 || 

ഈ നാഗാസുരെന്റ നഗരപാലനായ ഭഗവാ   ീ പരേമശവ്രന്  ഭൂതഗണ േളാ കൂടി 
നിര്ഭയമായി എതിര് േക  യാദവേസനെയ തട  ; അതിബലവാനായ 
ബാണാസുര   ഉടെന സാതയ്കിെയാ ം ശിവതനയനായ സു ഹ്മണയ്   ദ േനാ ം 
യുദ്ധം െച . നിന്തിരുവടി മു രാന്തകനായ ശിവേനാ ം എതിരി .  

നിരുദ്ധാേശഷാേ  മുമുഹഷി തവാേ ണ ഗിരിേശ 

താ ഭൂതാ ഭീതാഃ മഥകുല വീരാഃ മഥിതാഃ 

പരാസ്മന്ദത് സ്കന്ദഃ കുസുമശരബാൈണശ്ച, സചിവഃ 

സ കുംഭാേണ്ഡാ ഭാണ്ഡം നവമിവ ബേലനാശു ബിഭിേദ  ||  6 || 

ത ക്കെ ട്ട സകല അ േളാ ംകൂടിയ ശ ര   നിന്തിരുവടിയുെട 
േമാഹനാ ത്താല്  േമാഹി സമയം ഭൂതഗണ    ഭീതന്മാരായി ഓടി ട ി, 
വീരന്മാരായ മഥഗണ   അടിേ ാടിക്കെ . കുസുമാ നായ ദ െന്റ 
ശര െകാണ്ട് ശിവപു നായ സു ഹ്മണയ്നും പി തിരി ് ഓടി; ബാണെന്റ 
മ ിയായ ആ കുംഭാണ്ഡ   എ വനും ബലരാമനാ ല്  ( ളക്കെവക്കാത്ത) പുതിയ 
മ കലെമ തുേപാെല ഉടെന അടി  പിളക്കെ .  വൃത്തം. ശിഖരിണീ. 

ചാപാനാം പഞ്ചശതയ്ാ സഭമുപഗേത ഛിന്നപാേപഽഥ ബാേണ 

വയ്ര്േത്ഥ യാേത, സേമേതാ ജവ്രപതിരശൈനഃ അജവ്രി തവ്ജ്ജവ്േരണ 
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ജ്ഞാനീ തവ്ാഽഥ ദതവ്ാ തവ ചരിതജുഷാം വിജവ്രം സ ജവ്േരാഽഗാത് 

ാേയാഽന്തര്ജ്ഞാനാേന്താഽപി ച ബഹുതമസാ രൗ േചഷ്ടാ ഹി 
രൗ ാഃ  ||7|| 

അതില്പിെ  അ  വി കേളാ കൂടി ഉടെന വെ ത്തിയ ബാണസുര   
വി കെള ാം മുറിക്കെ ട്ട് െവ െത മട ിേ ായസമയം യുദ്ധത്തിെ ാരു ിവ  
ശിവജവ്ര െട തലവ   ഉടനടി അ യുെട വി ജവ്രത്താ ല്  തപിക്കെ ; 
അതി േശഷം അ യുെട മാഹാത്മയ്ം മന ിലാക്കിയ ആ ശിവജവ്രം അ െയ 

തി ് നിന്തിരുവടിെയ ചരി െത്ത ഭജി വര്  ജവ്രത്തിെന്റ 
ബാധെയാഴിയുെമ  അനു ഹം നല്കിയിട്ട് തിരിെകേപായി; രു െന സംബദ്ധി വര്  
മന ില്  അറിവു വരായിരു ാ ം തേമാഗുണത്തിെന്റ ആധികയ്ത്താല്  മിക്കവാ ം 
ഭയ രകര്മ്മ േളാ കൂടിയവരായിത്തെ യാണ് ഇരി ത്.  

ബാണം നാനായുേധാ ം പുനരഭിപതിതം  ദര്പ്പേദാഷാദവ്ിതനവ്ന്  

നിര് നാേശഷേദാഷം, സപദി ബുബുധുഷാ  ശങ്കേരേണാപഗീതഃ 

യദവ്ാചാ ശിഷ്ടബാഹു ദവ്ിതയമുഭയേതാ  നിര്ഭയം തത് ിയം തം 

മു വ്ാ തദ്ദത്തമാേനാ നിജപുരമഗമഃ  സാനിരുദ്ധഃ സേഹാഷഃ   ||  8 || 

അഹ ാരത്തിെന്റ േദാഷംെകാണ്ട് പലവിധത്തി  ആയുധ െകാ ം 
അതയ്ധികം ഭയ രനായി വീ ം എതിര് വ  ബാണാസുരെന േഛദിക്കെ ട്ട 
അനവധി േദാഷ േളാ ം (ൈകകേളാ ം എ ം) കൂടിയവനാക്കി ഉടെന 
ജ്ഞാേനാദയം വ േ ാ   പരേമശവ്രനാല്  തിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭ നായ ആ ബാണാസുരെന ആ പരേമശവ്രെന്റ വാക്കനുസരി ് 
ര ഭാഗ ം േശഷി  ഈ ര  ൈകകേളാ കൂടിയവനും 
ഭയരഹിതനുമാക്കിേമാചി ി ിട്ട് അവനാല്  പുജിക്കെ ട്ടവനായി അനിരുദ്ധേനാ ം 
ഉഷേയാ ംകൂടി സവ്പുരമായ ദവ്ാരകാനഗരത്തിേലക്ക് തിരിെ ഴു ി.  

മുഹുസ്താവച്ഛ ം, വരുണമജേയാ നന്ദഹരേണ 

യമം ബാലാനീതൗ, ദവദഹനപാേനഽനിലസഖം 
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വിധിം വസ്തേസ്തേയ, ഗിരിശമിഹ ബാണസയ് സമേര 

വിേഭാ വിേശവ്ാത്കര്ഷീ തദയമവതാേരാ ജയതി േത ||  9 || 

േദവ െനയാകെട്ട അടിക്കടി ജയി െകാണ്ടിരു .  സമു ാധിപനായ വരുണെന 
നന്ദേഗാപെനെക്കാ േപായ അവസരത്തി ം ധര്മ്മരാജാവായ യമെന ഗുരുപു െന 
തിരിെക െകാ വ േ ാഴും വായുവിെന്റ സഖാവായ അഗ്നിെയ കാ തീയിെന 
വിഴു ിയ സമയത്തി ം സൃഷ്ടികര്ത്താവായ ഹ്മേദവെന പശുക്കിടാ െള 
അപഹരി െകാ േപായ സന്ദര്ഭത്തി ം ൈകലാസനാഥനായ ീപരേമശവ്രെന 
ഇേ ാ   ബാണാസുരനുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തി ം ജയി .  അതിനാല്  േഹ ഭഗവാേന! 
നിന്തിരുവടിയുെട ഈ ീകൃഷ്ണാവതാരം മെ ാ അവതാര േളക്കാ ം വിശിഷ്ടമായി 
വിജയി രു .    വൃത്തം. ശിഖരിണീ. 

ദവ്ിജരുഷാ കൃകലാസ വപുര്ദ്ധരം നൃഗനൃപം ിദിവാലയമാപയന്  

നിജ ജാേന ദവ്ിജഭ ിമനുത്തമാം ഉപദിശ ന്  പവേനശവ്ര!പാഹിമാം | 
10|| 

ദവ്ിജശാപംെകാണ്ട് ഓന്തിെന്റ ശരീരേത്താ കൂടിയവനായിത്തീര്  നൃഗെന  
രാജാവിേന േമാചി ് സവ്ര് െത്ത ാപി വനായ സവ്ജന ളില്  അതിേ മായ 

ാഹ്മണഭ ിെയ ഉപേദശി വനായി നിന്തിരുവടി േഹ ഗുരുവാ പുേരശ ! എ  
കാത്തരുേളണേമ !   വൃത്തം  - വിളംബിതം.  

ബാണയുദ്ധവര്ണ്ണനവും നൃഗേമാക്ഷവര്ണ്ണനവും എന്ന എ പത്തിരണ്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 846. 
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Dasakam 83 - പൗ കവധാദിവര്ണ്ണനം. 
 

രാേമഽഥ േഗാകുലഗേത മാദാ സക്േത 

ഹൂതാനുേപത യമുനാദമേന മദാേന്ധ 

ൈസവ്രം സമാരമതി, േസവകവാദമൂേഢാ 

ദൂതം ദയ്യുങ്ക്ത തവ പൗ കവാസുേദവഃ   ||  1 || 

അനന്തരം ബലരാമ   അ ാടിെയ ാപി വനായി ീേലാ പനായി കഴിയേവ 
മ പാനംെച  മതിമറ വനായി താ   വിള വഴി  വരാതിരു  യമുനാനദിെയ 
പിടി വലി ് തനിക്ക് കീഴടക്കി ഇഷ്ടംേപാെല ീഡി െകാണ്ട് പാര് വരെവ 
പൗ കവാസുേദവ   എ  സിദ്ധി ാപി ിരു  കുരുഷേദശത്തിെല രാജാവ് 
േസവകന്മാരുെട  മുഖ തിവാ ക േകട്ട് മൂഢനായി നിന്തിരുവടിയുെട അ േത്ത  
ഒരു ദൂതെന പറ യ . 

നാരയേണാഽഹമവതീര്ണ്ണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൗ 

ധേത്സ കില തവ്മപി മാമകലക്ഷണാനി 

ഉ ജയ് താനി ശരണം ജ മാമിതി തവ്ാം 

ദൂേതാ ജഗാദ സകൈലര്ഹസിതഃ സഭായാം  ||  2 || 

ഈ ഭൂമിയില്  ഭൂഭാരനാശത്തി ായി അവതരി ിരി  സാക്ഷാ ല്  നാരായണ   
ǌാനാണ്; നീയും എെന്റ ചി ളായ ീവത്സം, കൗ ഭം മുതലായവെയ 
ധരി െകാ  നട തായി േക ; അവെയ ാം ഉേപക്ഷി ് എ  ശരണം 
ാപി െകാ ക" എ ി ിെന ആ ദൂത   സഭയില്െവ ് എ ാവരാ ം 

പരിഹസിക്കെ ട്ടവനാ െക്കാണ്ട് നിന്തിരുവടിേയാ  പറ .  

ദൂേതഽഥ യാതവതി യാദവൈസനിൈകസ്തവ്ം 
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യാേതാ ദദര്ശിഥ വപുഃ കില പൗ കീയം 

താേപന വക്ഷസി കൃതാങ്ക, മന മൂലയ് 

ീകൗ ഭം, മകരകുണ്ഡലപീതേചലം  || 3 || 

അനന്തരം ദൂത   മട ിേ ായേ ാ   നിന്തിരുവടി യാദവഭടന്മാേരാ കൂടി 
പുറെ െച വനായി മാറിടത്തില്  െവ ് ീവെ  േതാ ിക്കത്തക്കവണ്ണം 
അടയാളെ ത്തെ ട്ടതും വളെര വിലേയറിയ ഒരു രത്നെത്ത കൗ ഭെമ  നിലയില്  
ധരി ിരി തും മത്സയ്ത്തിെന്റ ആകൃതിയി  കുണ്ഡല ം മ ം 
ധരി ിരി തുമായ പൗണ്ഡ്റകവാസുേദവെന്റ ശരീരെത്ത ദര്ശി വേ ാ. 

കാളായസം നിജസുദര്ശനമസയ്േതാഽസയ് 

കാലാനേലാത്കരകിേരണ സുദര്ശേനന 

ശീര്ഷം ചകര്ത്തിഥ മമര്ദ്ദിഥ ചാസയ് േസനാം 

തന്മി കാശിപശിേരാഽപി ചകര്ത്ഥ കാശയ്ാം  ||  4 || 

കാരിരു െകാ ണ്ടാക്കെ ട്ട തെന്റ സുദര്ശനം എ  േപ ര്  പറയെ  
ച ായുധെത്ത േയാഗി വനായ ഇവെന്റ ശിര ിെന കാലാഗ്നി ലിംഗ െള 
വര്ഷി  സുദര്ശനച ംെകാണ്ട് നിന്തിരുവടി മുറിെ റി ; ഇവെന്റ 
ൈസനയ്െത്ത മര്ദ്ദി കയും െച ; അവെന്റ സു ത്തായ കാശിരാജാവിെന്റതലെയ 
കാശിയി ം അറത്തി .  

ജാ േയന ബാലകഗിരാഽപി കിലഹേമവ 

ീവാസുേദവ ഇതി രൂഢമതിശ്ചിരം സഃ 

സായുജയ്േമവ ഭവൈദകയ്ധിയാ ഗേതാഽഭൂത് 

േകാ നാമ കസയ് സുകൃതം കഥമിതയ്േവയാത് ?  ||  5 || 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 83 380

മൂഢതെകാ ം മൂര്ഖന്മരുെട ഉപേദശംെകാ ം (മൂര്േഖഽഭേകപി ബാലഃ സയ്ാത് എ ് 

ബാലപദത്തി  മൂര്ഖ   എ ം അര്ത്ഥം) ‘ǌാ തെ യാണേ ാ വി വിെന്റ 

അംശാവതാരമായ ീവാസുേദവ  ’ എ ി ിെന വളെരക്കാലേത്താളം ഢമായി 
വിശവ്സി ് മന ി റ ി െകാണ്ടിരു  ആ പൗ കവാസുേദവന്  
നിന്തിരുവടിേയാ  അേഭദബുദ്ധിനിമിത്തം അ േയാട് ഐകയ്ം ാപി . ആരുെട 
സുകൃതം ഏതുവിധത്തി യിരി െമ  ആരാണറിയു ത്? 

കാശീശവ്രസയ് തനേയാഽഥ സുദക്ഷിണാഖയ്ഃ 

ശര് ം പൂജയ് ഭവേത വിഹിതാഭിചാരഃ 

കൃതയ്ാനലം കമപി ബാണരനാതിഭീൈതര്  

ഭൂൈതഃകഥഞ്ചന വൃൈതഃസമമഭയ്മുഞ്ചത്  ||  6 || 

അനന്തരം കാശിരാജാവിെന്റ പു നും സുദക്ഷണ   എ  േപാേരാ കൂടി യവനുമായ 
രാജകുമാര   പരമശിവെന പൂജി ് നിന്തിരുവടിെയ ആഭിചാരം െച ് േഹാമി ് 
ബാണാസുരയുദ്ധത്തില്  േപടിേ ാടിയവരും വളെര പണിെ ട്ട് വിളി  
കൂട്ടെ േടണ്ടവ വരുമായ ഭൂതഗണ േളാ കൂടി ഒരു ഭയ രമായ കൃതയ്ാഗ്നിേദവതെയ 
സൃഷ്ടി യ .  

താല മാണചരണാമഖിലം ദഹന്തീം 

കൃതയ്ാം വിേലാകയ് ചകിൈതഃ കഥിേതഽപി പൗൈരഃ 

ദ േതാസ്തേവ കിമപി േനാ ചലിേതാ വിേഭാ ! തവ്ം 

പാര്ശവ്സ്ഥമാശു വിസസര്ജ്ജിഥ കാലച ം  ||  7 || 

കരി നക േപാെലയിരി  വലിയ കാ കേളാ കൂടിയവ ം കണ്ണി ല്  
കണ്ടതിെനെയ ാം ചു  ഭസ്മമാ വ മായ ആ കൃത്തികെയ േപടി  വശംേകട്ട 
പുരവാസികളാല്  വിവരമറിയിക്കെ ട്ടവനായ നിന്തിരുവടി േഹ ഭഗവാേന! 
തുകളിയി  രസംെകാണ്ട് ഇരുേ ട നി  ഒ ന കകൂടി െച ാെത 

അ െവ ിരു തായ സുദര് ശനച െത്ത ഉടെന എ ത്തയ .  
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അഭയ്ാപതതയ്മിതധാമ്നി ഭവന്മഹാേ  

ഹാ േഹതി വി തവതീ ഖലു േഘാരകൃതയ്ാ 

േരാഷാത് സുദക്ഷിണമദക്ഷിണേചഷ്ടിതം തം 

പുേ ാഷ ച , മപി കാശിപുരീമധാക്ഷീത്  ||  8 || 

അളവ  േതജേ ാ കൂടിയ അ യുെട സുദര്ശനം േനരി പാെ ത്തേവ ‘അേ ാ 

അേ ാ’ എ ി നിലവിളി െകാണ്ട് ആ ഭയ രമായ കൃത്തിക ഓടിേ ാ ള വേ ാ! 
അനന്തരം അസഹയ്മായ േകാപത്താല്  വിേരാധകൃതയ്ം (ആഭിചാരം) െച വനായ 
ആ സുദക്ഷിണെനത്തെ  ആ േദവത ദഹി ി ; സുദര്ശനച മാവെട്ട ആ 
കാശീനഗരെത്ത  ഭസ്മമാ കയും െച .  -  വൃത്തം. വസന്തതിലകം.   

സ ഖലു വിവിേദാ രേക്ഷാഘാേത കൃേതാപകൃതീ പുരാ 

തവ തു കലയാ മൃത ം ാ ം തദാ ഖലതാം ഗതഃ 

നരകസചിേവാ േദശേ ശം സൃജന്  നഗരാന്തിേക 

ഝടിതി ഹലിനാ യുദ്ധയ്ന്നദ്ധഃ! പപാത തലാഹതഃ  || 9 || 

പണ്ട് രാക്ഷസനി ഹത്തില്  ഉപകാരം െച വനായ ആ സിദ്ധനായ വിവിദ   
എ  വാനര   നിന്തിരുവടിയുെട അംശാവതാരത്താല്  മരണം ാപി തി  
അക്കാലത്ത് ദുഷ്ടതെയ ാപി വനായി നരകാസുരെന്റ സചിവനായി 
ദവ്ാരകാപുരിയുെട അയല്  േദശ ളില്  പുരവാസികെള ഉപ വി െകാണ്ടിരിെക്ക 
ബലരാമനാല്  എതിര്ക്കെ ട്ട് ഉടെന നി യാസം ൈകത്തലം 
െകാണ്ടടിക്കെ ട്ടവനായി ച വീണു.  

സാംബം കൗരവയ്പു ീഹരണ നിയമിതം സാന്തവ്നാര്ത്ഥി കുരൂണാം 

യാതസ്തദവ്കയ്േരാേഷാദ്ധയ്ത - കരിനഗേരാ  േമാചയമാസ രാമഃ 

േത ഘാതയ്ാഃ പാണ്ഡേവൈയഃ ഇതി യദുപൃതനാം  നാമുചസ്തവ്ം തദാനീം 
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തം തവ്ാം ദുര്േബ്ബാധലീലം പവനപുരപേത! താപശാൈന്തയ് നിേഷേവ || 
10|| 

ദുര്േ ാധനെന്റ പു ിയായ ലക്ഷണെയ സവ്യംവരത്തില്െവ ് ബലാല്ക്കാരമായി 
അപഹരിക്കേവ പിടി െകട്ടെ ട്ട ജാംബവതീപു നായ സാംബെന, കൗരവന്മെര 
സമാധാനി ി വാ   െച വനും അവരുെട ക ത്ത വാ കളാ ണ്ടായ 
േകാപത്താല്  കല െകാ  ഹ ിനപുരെത്ത കുത്തിപുഴ കയും െച  ബലരാമ   
േമാചി ി െകാ വ ; നിന്തിരുവടി ആ സമയത്ത്, ആ കൗരവന്മാര്  
പാണ്ഡവന്മാരാല്  െകാ െ േടണ്ടവരാെണ  വിചാരി ് യാദവൈസനയ്െത്ത 
നിേയാഗി യ ി ; അറിയുവാ    കഴിയാത്ത ലീലാവിലാസേത്താ കൂടിയ അ കാര 
മു  നിന്തിരുവടിെയ േഹ ഗുരുവായുപുേരശ ! താപ െട ശാന്തി േവണ്ടി ǌാന്  
ആ യി .  

പൗണ്ഡ്റകവധാദിവര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്തിമൂന്നാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 856 
വൃത്തം. ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 84 - സൂര് ഹണയാ ാവര്ണ്ണനം 
 

കവ്ചിദഥ തപേനാപരാഗകാേല 

പുരി നിദധത് കൃതവര്മ്മകാമസൂനൂ 

യദുകുലമഹിളാവൃതഃ സുതീര്ത്ഥം 

സമുപഗേതാഽസി സമന്തപഞ്ചകാഖയ്ം  ||  1 || 

അതില്പിെ  ഒരിക്ക ല്  സൂര് ഹണപുണയ്കാലത്തി ല്  കൃതവര്മ്മാവ് എ വേനയും 
ദ െന്റ പു നായ അനിരുദ്ധേനയും ദവ്ാരകാപുരിയി ല്  കാവല്നിര്ത്തി  

യാദവന്മാേരാ ം ീകേളാ കൂടി സമന്തപ കം എ  പുണയ്തീര്ത്ഥത്തിേല  
നിന്തിരുവടി വ േചര് . 

ബഹുതരജനതാഹിതായ ത  

തവ്മപി പുനന്  വിനിമജ്ജയ് തിര്ത്ഥേതായം 

ദവ്ിജഗണ പരിമു  വിത്തരാശിഃ 

സമമിളഥാഃ കുരുപാണ്ഡവാദിമിൈ ഃ   ||  2 || 

സാധാരണജന െട നന്മ േവണ്ടി ആ പുണയ്തീര്ത്ഥത്തി ല്  നിന്തിരുവടിയും 
ാനംെച  തീര്ത്ഥജലെത്ത പരിശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് േവദജ്ഞരായ ാഹ്മണര്  

ധാരാളം ധാനംെച ് അവിെട വ േചര് ിരു  കൗരവന്മാ ര് , പാണ്ഡവന്മാര്  
മുതലായ ബ ക്കേളാ കൂടി ഒരുമി േചര് .  

തവ ഖലു ദയിതാജൈനഃ സേമതാ 

പദസുതാ തവ്യി ഗാഢഭ ിഭാരാ 
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തദുദിതഭവദാഹൃതി കാൈരഃ 

അതിമുമുേദ സമമനയ്ഭാമിനീഭീഃ   || 3 || 

നിന്തിരുവടിയില്  ഢതരമായ ഭ ിേയാ കൂടിയ പാണ്ഡവപത്നിയായ 
ൗപതിയാവെട്ട അ യുെട ിയതമമാേരാ കൂടി േചര്  അവരാ ല്  പറയെ ട്ട 

അ യുെട വിവാഹ (കനയ്ാഹരണസ ദായ) െട വിവരണ െളെക്കാണ്ട് 
മ  ീജന േളാ ംകൂടി വളെര സേന്താഷി  രസി െകാണ്ടിരു . 

തദനു ച ഭഗവന്  ! നിരീക്ഷയ് േഗാപാന്   

അതികുതുകാദുപഗമയ് മാനയിതവ്ാ 

ചിരതര  വിരഹാതുരാംഗേരഖാഃ 

പശുപവധുഃ സരസം തവ്മനവ്യാസിഃ  || 4 || 

അതില്പിെ  േഹ ഭഗവാേന ! നിന്തിരുവടി അവിെട വ ിരു  േഗാപന്മാെര കണ്ടിട്ട് 
വര്ദ്ധി  കൗതുകേത്താ കൂടി അവരുെട അ െച  കുശല ം െച ് 
ബ മാനി ിട്ട് വളെരക്കാലെത്ത വിരഹംെകാ  ഒളിമ ി വശംേകത്തിരു  
അവയവ േളാ കൂടിയ േഗാപാംഗനമാെര ഉത്സാഹേത്താ കൂടി അനുഗമി .  

സപദി ച ഭവദീക്ഷേണാത്സേവന 

മുഷിത മാനഹൃദാം നിതംബിനീനാം 

അതിരസ പരിമു  ക ളീേക 

പരിചയ ഹൃദയ്തേത കുേച നയ്ൈലഷീഃ   ||  5 || 

ജഗേന്മാഹനനായ നിന്തിരുവടിെയ ക കുളിെരക്കണ്ടതുെകാ ണ്ടായ 
വികരപാരവശയ്ത്താല്  ക്ഷണത്തില്  മാ േപായ മേനാഗൗരവേത്താ കൂടിയ ആ 
മേനാഹരാംഗിക െട അതിരസംെകാ  സവ്യേമവ അഴി േപായ 
കുചപടേത്താ കൂടിയതും പൂര്വപരിചയത്താല്  ിയതരവുമായ കു ര്മുലകളി ല്  
നിന്തിരുവടി നിേ ഷം ലയി .  



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 84 385

രിപുജനകലൈഹഃ പുനഃ പുനര്േമ്മ 

സമുപഗൈതരിയതീ വിളംബനാഭൂത് 

ഇതി കൃതപരിതംഭേണ തവ്യി ാക് 

അതിവിവശാ ഖലു രാധികാ നിലിേലയ്   ||  6 || 

"അടിക്കടി വ േചര് െകാണ്ടിരു  ശ ക്ക മായു  യുദ്ധംെകാണ്ട് എനിക്ക് 
ഇ യും പിരി ിരിേക്കണ്ടതായിവരു ; എ ി ിെന പറ െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി 
വാത്സലയ്േത്താെട െകട്ടിപുണര് േ ാ   തരുണീമണിയായ രാധ തല്ക്ഷണം 
പരമാനന്ദവിവശയായി അ യില്  അലി േചരുകതെ  െച .  

അപഗൈതരഹവയ്ഥാസ്തദാ താഃ 

രഹസി വിധായ ദദാഥ തത്തവ്േബാധം  

പരമസുഖചിദാത്മേകാഽഹമാേത്മതി 

ഉദയതു വഃ ടേമവ േചതസീതി    || 7 || 

ആ സമയം ആ തരുണീമണികെള ഏകാന്തത്തില്  നിന്തിരുവടി വിരഹദുഃഖം 
ഇ ാത്തവരാക്കി െച ിട്ട് "ǌാ   പരമാനന്ദസവ്രൂപനും ജ്ഞാനസവ്രൂപനുമായ 
പരമാത്മവാകു  എ  േബാധം നി െട മന ില്  വിശദമായി ഉദയം െച െട്ട" 
എ  തതവ്ജ്ഞാനെത്ത നല്കിയനു ഹി .  

സുഖരസപരിമി ിേതാ വിേയാഗഃ 

കിമപി പുരാഭവദുദ്ധാേവാപേദൈശഃ 

സമഭവദമുതഃ പരം തു താസാം 

പരമസുൈകകയ്മയീ ഭവദവ്ിചിന്താ   ||  8 || 
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പണ്ട് ഉദ്ധവെന്റ ഉപേദശ െക്കാ  വിരഹദുഃഖം അ െമാരു 
സുഖരസേത്താ കൂടിക്കലര് തായിത്തീര് ി ണ്ടായിരു ; എ ാല്  ഇതി േശഷം 
ആ േഗാപവ ക്ക  നിന്തിരുവടിെയ റി  വിചാരം േകവലം 
പരമാനന്ദസുഖമായിത്തെ  പരിണമി .  

മുനിവരനിവൈഹസ്തവാഥ പി ാ 

ദുരിതശമായ ശുഭാനി പൃച്ഛയ്മാൈനഃ 

തവ്യി സതി കിമിദം ശുഭാന്തൈരരിതി 

ഉരുഹസിൈതരപി യാജിതസ്തദാഽസൗ    ||  9 || 

അനന്തരം അ യുെട പിതാവായ വസുേദവനാല്  ാര കര്മ്മ ള്  െകാണ്ട് 
വ േചര് ിരിക്കാവു  പാപപരിഹാരത്തി ായി ായ ിത്തകര്മ്മ െള 
േചാദിക്കെ ട്ടവരായ മഹര്ഷിേ ന്മാരാല്  നിന്തിരുവടി പു ഭാവത്തി ല്  
സ്ഥിതിെച െവ മ  ശുഭകര്മ്മ െട ആവശയ്െമന്താണാേവാ ! എ ി ിെന 
പറ െകാണ്ട് വളെര ചിരി െവ ി ം ആ ഹണപുണയ്കാലസമയത്ത് അേദ്ദഹം 
ായ ിത്തപരമായ യാഗം െച ിക്കെ .  

സുമഹതി യജേന വിതായമാേന 

മുദിതമി ജേന സൈഹവ േഗാപാഃ 

യദുജനമഹിതാ ിമാസമാ ം 

ഭവദനുഷംഗരസം പുേരവ േഭജുഃ   ||  10 || 

സ ഷ്ടരായ ബ ക്കേളാ കൂടിയ ാഘിക്കത്തക്കതായ ആ യാഗം 
നട െകാണ്ടിരിക്കേവ േഗാപന്മാരും ഒരുമി തെ  യാദവന്മാര്  ആദരേവാ ടി 
ബ മാനിക്കെ ട്ടവരായി മൂ മാസേത്താളം പെണ്ടെത്തേപാെല നിന്തിരുവടിേയാ  
കൂടിയു  സാമീപയ്സുഖെത്ത അനുഭവി .  

വയ്പഗമസമേയ സേമതയ് രാധാം  
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ദൃഢമുപഗുഹയ് നിരീക്ഷയ് വീതേഖദാം 

മുദിതഹൃദയഃ പുരം യാതഃ 

പവനപുേരശവ്ര ! പാഹി മാം ഗേദഭയ്ഃ   || 11 || 

വാതലേയശ! തിരിെയ പുറെ േ ാ   രാധയുെട അ െച  ഢമായി 
ആേ ഷി ് അവെള വയ്സനമി ാത്തവളായി കണ്ടിട്ട് സ ഷ്ടചിത്തനായി 
ദവ്ാരകയിേലെക്കഴുെ ിയ നിന്തിരുവടി േരാഗ ളില്നി  എെ  രക്ഷിേക്കണേമ ! 

സൂര് ഹണയാ ാവര്ണ്ണനം എന്ന ഏ പത്തിനാലാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 867. 
വൃത്തം. പു ിതാ ാ 

ലക്ഷണം നനരയവിഷമത്തിലും സമത്തില്  പുനരിഹ നം ജജരം ഗ പു ിതാ ം. 
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Dasakam 85 - ജരാസന്ധവധവര്ണ്ണനം.  
 

തേതാ മഗധഭൂഭൃതാ ചിരനിേരാധ സംേ ശിതം 

ശതാഷ്ടകയുതായുതദവ്ിതയമീശ ! ഭൂമീഭൃതാം 

അനാഥശരണായ േത കമപി പൂരുഷം ാഹിേണാ- 

ദയാചത സ മാഗധ ക്ഷപണേമവ കിം ഭൂയസാ?  || 1 || 

േഹ ഭഗവാേന ! അനന്തരം മഗദരാജാവായ ജരാസന്ധനാ ല്  വളെരക്കാലമായി 
തടവിലിട്ടടക്കെ ട്ട് കഷ്ടെ ത്തെ ട്ട ഇരുപത്തിനായിരത്തി എ  രാജാക്കന്മാര്  
അനാഥരക്ഷകനായ നിന്തിരുവടിയുെട സമീപേത്ത  ഒരു ദൂതെന പറ യ . 
വളെര പറയു െതന്തി ? ആ ദൂതന്  ആ ജരാസന്ധെന്റ വധെത്തതെ യാണ് 
അേപക്ഷി ത്.  

യിയാസുരഭിമാഗധം തദനു നാരേദാദീരിതാത് 

യുധിഷ്ഠിരമേഖാദയ്മാദുഭയകാരയ് പരയ്കുലഃ  

വിരുദ്ധജയിേനാഽധവ്രാദുഭയസിദ്ധിരിത ദ്ധേവ 

ശശംസുഷി, നിൈജഃസമം പുരമിേയഥ യൗധിഷ്ഠിരം.  || 2 || 

ജരാസന്ധെന്റ അ േത്തക്ക് പുറെ േപാവാനാ ഹി വനായ നിന്തിരുവടി 
അതിെന തുടര്  നാരദമഹര്ഷി പറ തില്നി  ധര്മ്മപു രുെട 
യാേഗാദയ്മെത്തപ ിയറി ് ഒരു സമയ തെ  ര  കാര് ം  
വ േചര് തിനാ ല്  എ െചേ ണെമ ാേലാചി  വിഷമിക്കേവ, ശ ക്കെള ജയി  
െചേ ണ്ടതായ രാജസൂയയാഗംെകാണ്ട് ര  കാര് ം സാധിക്കാവു താെണ ് 
സചിവേ മായ ഉദ്ധവ   അഭി ായെ ട്ടേ ാ   സവ്ജന േളാ കൂടി ധര്മ്മപു െന്റ 
രാജധാനിയിേലക്ക് എഴുെ ി. 
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അേശഷദയിതായുേത തവ്യി സമാഗേത ധര്മ്മേജാ 

വിജിതയ് സഹൈജര്മഹീം ഭവദപാംഗ സംവര്ദ്ധിൈതഃ 

ിയം നിരുപമാം വഹന്നഹഹ! ഭ ദാസായിതം 

ഭവന്തമയി! മാഗേധ ഹിതവാന്  സഭീമാര് നം  || 3 || 

നിന്തിരുവടി പത്നിമാെര ാവേരാ ംകൂടി വ േചര് േ ാ   േഹ ഭഗവാേന, അ യുെട 
കടാക്ഷമൃതംെകാ വര്ദ്ധി  വീര്േ ാത്സാഹ േളാ കൂടിയ സേഹാദരന്മെരെക്കാണ്ട് 
രാജയ് െളെയ ാം ജയി ് അതുലയ്മായ ഐശവ്ര് െത്ത വഹി വനായ 
ധര്മ്മപു നാവെട്ട ഭ ന്മാര്  ദാസനായിത്തീര് ിരു  നിന്തിരുവടിെയ 
ഭീമേനാ ം അര് നേനാ ംകൂടി മഗധരാജാവായ ജരാസന്ധെന്റ േനര്ക്ക്  
പറ യ വേ ാ ! 

ഗിരി ജപുരം ഗതാസ്തദനു േദവ! യൂയം േയാ 

യയാച സമേരാത്സവം ദവ്ിജമിേഷണ തം മാഗധം 

അപൂര്ണ്ണസുകൃതം തവ്മും പവനേജന സം ാമയന്  

നിരീക്ഷയ് സഹ ജി നാ തവ്മപി രാജയുദ്ധവ്ാ സ്ഥിതഃ  ||  4 || 

അനന്തരം േഹ ഭഗവാേന! നി   മൂ േപരും ാഹ്മണന്മാെര  
വയ്ാജേവഷേത്താെട ഗിരി ജപുരെത്ത ാപി ് ആ ജരാസന്ധേനാ  
യുേദ്ധാത്സവെത്ത യാചി  പുണയ്ം തിക ിട്ടി ാത്ത ഇവെന വായുപു നായ 
ഭീമപു േനാ കൂടി യുദ്ധം െച ി വനായി നിന്തിരുവടി അര് നേനാ കൂടി 
രാജാക്കന്മാെര യുദ്ധം െച ി വനായി മദ്ധയ്സ്ഥനിലയില്  ആ യുദ്ധം 
ക െകാ നി .  

അശാന്തസമേരാദ്ധതം വിടപപാടനാസംജ്ഞയാ 

നിപാതയ് ജരസഃസുതം പവനേജന നി ാടിതം 

വിമുചയ് നൃപതിന്  മുദാ സ ഗൃഹയ് ഭ ിം പരാം 
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ദിേദശിഥ ഗത ഹാനപി ച ധര്മ്മഗുൈപ്തയ് ഭുവഃ  ||  5 || 

അവസാനിക്കാത്തതായ ആ ദവ്ന്ദവ്യുദ്ധത്തില്  വര്ദ്ധി  പരാ മേത്താ ം 
അഹ ാരേത്താ കൂടിയവനും ജര എ  രാക്ഷസിയുെട പു നുമായ ജാരസന്ധെന 
ചു ിെക്കാ പിടി ് ചീ  അടയാളം കാണി ് ഭീമേസനനാല്  രണ്ടായി 
പിളക്കെ ട്ടവനാക്കി നി ഹി ിട്ട് തടവിലിട്ടടക്കെ ട്ടിരു  രാജാക്കന്മാെര 
സേന്താഷേത്താ കൂടി േമാചി ി ് അനു ഹി ിട്ട് ഉത്തമമായ ഭ ിേയയും 
നല്കിയനു ഹി .  ആശെയാഴി വെര ി ം ധര്മ്മസംരക്ഷണത്തി ായി 
അവരവരുെട രാജയ് േളയും തിരിെക നല്കി.  

["ജരസഃ സുതം" മഗധരാജാവായ ഹ ഥ ് സന്തതയ്ര്ത്ഥമായി 
ചണ്ഡകൗശികെന  ഒരു മഹര്ഷിവര് ന്  നല്കിയ ദിവയ്മായ ഒരു ആ ഫലെത്ത 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ര  പത്നിമാര്കൂടി രണ്ടായി പകെത്ത  ഭക്ഷി കയും 
ഓേരാരുത്തരും  ശിശുവിെന്റ ഓേരാ ഭാഗെത്ത സവി കയും െച .  

ആ രാജപത്നിമാര്  ആ ര  ശകല േളയും പട്ടി ല്  െപാതിയി ് െപരുവഴിയി ല്  
െകാ േപായി . ആ വഴി  േപാവാനിടയായ ജരെയ  രാക്ഷസി രാജാവിേനാ  
അനു ഹബുദ്ധിയാല്  ആ ര  കഷ്ണ േളയും ഒ ി േചര്ത്തേ ാ   ആ കുട്ടിക്ക് 

ൈചതനയ്മുണ്ടാവുകയും അതിെന ഹ ഥരാജാവിെന ഏ ി കയും െച . ‘ജര’ 
സന്ധി  ആ ശിശുവി  ജാരസന്ധ   എ  േപരുണ്ടായി. ജരാസന്ധെന്റ ശരീരെത്ത 
േയാജി ി തുേപാെല രണ്ടായി പിരി ് വയ്തയ് മായി ഇടാത്തപക്ഷം അവനു 
മരണമുണ്ടാവുകയിെ  മന ിലാക്കിയിരു തിനാലാണ് ഭഗവാന്  ചു ിെക്കാ  
മുറി ിട്ട സംജ്ഞകാട്ടിെക്കാ  ഭീമേസനെനെക്കാ  വധി ി ത്. ] 

ച ഷി യുധിഷ്ഠിേര തദനു രാജസൂയാദ്ധവ്രം 

സന്നഭൃതകീഭവത് സകലരാജകവയ്ാകുലം 

തവ്മപയ്യി ജഗത്പേത! ദവ്ിജപദാവേനജാദികം 

ചകാര്ത്ഥ, കിമു കഥയ്േത നൃപവരസയ് ഭാേഗയ്ാന്നിതിഃ ?  ||  6 || 
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അനന്തരം ധര്മ്മപു മഹാരാജവ് സേന്താഷേത്താ കൂടിത്തെ  ഭൃതയ്ഭാവത്തി ല്  
വര്ത്തി ിരു  എ ാ രാജയ് ളിേലയും രാജാക്കന്മാെരെക്കാ ം നിറ  
രാജസൂയയാഗെത്ത അനു ി െകാണ്ടിരിെക്ക അ േയാ േലാേകശവ്ര! നിന്തിരുവടികൂടി 

ാഹ്മണരുെട കാല്  കഴുകിെക്കാ ക മുതലായ വൃത്തികെള െച  
സഹായി െകാണ്ടിരു ; മഹാരാജാവായ യുധി ിരെന്റ ഭാഗയ്ത്തിെന്റ ഉയര്  
പറ റിയിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ ? 

തതഃ സവനകര്മ്മണി വരക പൂജാവിധിം 

വിചാരയ് സഹേദവവാഗനുഗതഃ സ ധര്മ്മാത്മജാഃ 

വയ്ധത്ത ഭവേത മുദാ സദസി വിശവ്ഭൂതാത്മേന 

തദാ സസുരമാനുഷം ഭുവനേമവ തൃപ്തിം ദധൗ || 7 || 

അതില്പിെ  ‘സവനം" എ  കര്മ്മത്തി ല്  സര് ഗുണ ം തിക  ഒരു 
മഹാപുരുഷ ് അ യ്പുജ െച ക എ  ിയയില്  മ വേരാ കൂടി ആേലാചി ിട്ട് 
സഹേദവെന്റ അഭി ായെത്ത സവ്ീകരി െകാണ്ട് ആ ധര്മ്മപു    
പ സവ്രുപനായ നിന്തിരുവടി ാെക്കാണ്ട് ആ നിറ  സദ ില്െവ ് 

അതിസേന്താഷേത്താ കൂടി ആ യ്പുജ െച . ആ സമയം േദവന്മാരും 
മനുഷയ്ന്മാരുമടക്കം േലാകം മുഴുവനുംതെ  സംതൃപ്തി ൈകെക്കാ .  

തതഃസപദി േചദിേപാ മുനിനൃേപഷു തിഷ്ഠത്സവ്േഹാ! 

സഭാജയതി േകാ ജഡഃ പശുപദുര് രൂടം വടും 

ഇതി തവ്യി സ ദുര് േചാവിതതിമുദവ്മന്നാസനാത് 

ഉദാപതദുദായുധഃസമപതന്നമും പാണ്ഡവാഃ  ||  8 || 

ഉടെന ആ േചദിരാജാവായ ശിശുപാല   ‘മഹര്ഷിമാരും രാജാക്കന്മാരും ഇരിക്കേവ 

മാ േമ  ഒരു െതമ്മാടി െച ക്കെന ഏതു വി ിയാണ് പൂജി ത് ? അനയ്ായം’ 
എ ി ിെന നിന്തിരുവടിയില്  അസഭയ്വാ കെള െചാരി െകാണ്ട് ഉടെനതെ  
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ഇരി ിടത്തില്നി ് വാെള യര്ത്തി ിടി െകാണ്ട് ചാടിെയഴുേന ; ഇവേനാ  
പാണ്ഡവന്മാര്  എതിരി .      

നിവാര്  നിജപക്ഷഗാനഭിമുഖസയ് വിേദവ്ഷിണ 

സ്തവ്േമവ ജഹൃേഷ ശിേരാ ദനുജദാരിണാ സവ്ാരിണാ 

ജനു ര്ിതയലബ്ധയാ സതതചിന്തയാ ശുദ്ധധീഃ 

സ്തവ്യാ സ പരേമകതം അധൃത േയാഗിനാം ദുര് ഭാം.  ||  9 || 

സവ്പക്ഷത്തി  അവെര വിലക്കിനിര്ത്തി നിന്തിരുവടിതെ  അസുരന്മാരുെട 
ശിര തില്  സമര്ത്ഥമായ തെന്റ ച ംെകാണ്ട് േനരി വരു  വിേരാധിയായ 
ശിശുപാലെന്റ ശിര ിെന അ ത്തിട്ട്; മൂ ജന്മംെകാ  ലഭി ി  
നി ന്തരചിന്തെകാണ്ട് പരിശുദ്ധമായിത്തീര് ി  മനേ ാ കൂടിയ ആ ശിശുപാല   
േയാഗീശവ്രന്മാര് േപാ ം ലഭിക്കാവു ത ാത്ത നിന്തിരുവടിേയാ  പരൈമകയ്െത്ത 
ാപി .  

[ആദയ്െത്ത ജന്മത്തില്  ഹിരണയ്കശിപുവായി ം രണ്ടാമെത്ത ജന്മത്തി ല്  
രാവണനായി ം ഈ മൂ ാമെത്ത ജന്മത്തില്  ശിശുപാലനായി ം ഭഗവാനി ല്  
വിേരാധഭാവെത്ത ൈകെക്കാ  േദവ്ഷബുദ്ധിേയാെട സദാ സര് സമയ ം 
ഭഗവാെന സ്മരി െകാണ്ടിരി കയാല്  സാ ജയ്ം ാപി . ] 

തതഃ സുമഹിത തവ്യാ തുവേര നിരൂേഢ, ജേനാ 

യയൗ ജയതി ധര്മ്മേജാ ജയതി കൃഷ്ണ ഇതയ്ാലപന്  

ഖലഃ സ തു സുേയാധേനാ ധുതമനാഃസപത്ന ിയാ 

മയാര്പ്പിത സഭാമുേഖ സ്ഥലജല മാദ മീത്   || 10 || 

അനന്തരം അതിേ മായ രാജസൂയയാഗം നിന്തിരുവടിയാല്  വിധിേപാെല 
നിര് ഹിക്കെ ട്ടേ ാള്  അവിെട വ കൂടിയിരു വെര ാം "ധര്മ്മപു    ജയി ; 
ഭഗവാ   ീകൃഷ്ണ   വിജയി ;" എ  ഉല്േഘാഷി െകാണ്ട് യാ യായി; 
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എ ാല്  ദുഷ്ടബുദ്ധിയയ ആ ദൂര്േ ാധ മാ ം ധര്മ്മപു െന്റ 
ഐശവ്ര് സമൃദ്ധിയി ല്  അസവ്സ്ഥചിത്തനായി മയനാ ല്  നിര്മ്മി െകാ ക്കെ ട്ട 
സഭാമണ്ഡപത്തില്  സ്ഥലത്തില്  ജലമുെണ്ട ം ജലത്തില്സ്ഥലമാെണ ം എ  
ാന്തിെകാണ്ട് പരി മി ് ഉഴ .  

തദാ ഹസിതമുത്ഥിതം പദനന്ദനാഭീമേയാ 

രപാംഗകലയാ വിേഭാ! കിമപി താവദു ംഭയന്  

ധരാഭരനിരാകൃതൗ സപദി നാമ ബീജം വപന്  

ജനാര്ദ്ദന! മരുത്പുരീനിലയ!  പാഹി മാമാമയാത്  || 11 || 

ദുഷ്ടന്മാെര ശിക്ഷി  േഹ സര്േവശവ്ര ! ഗുരുവാ ര്പുേരശ ! ആ സമയം 
പാ ാലി ം ഭീമേസന ം െപാ നേവ ഉണ്ടായ െപാട്ടി ിരിെയ 
കടക്ക േകാ െകാണ്ട് ആ സമയം അ െമാ  വര്ദ്ധി ി െകാണ്ട് ഭൂഭാരെത്ത 
ഇ ാതാകു  വിഷയത്തില്  െപെട്ട  വി പാകിയ നിന്തിരുവടി എെ  
േരാഗത്തില്നി  രക്ഷിേക്കണേമ. 

 

ജരാസന്ധവധവര്ണ്ണനം എന്ന എ പത്തഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 878 

വൃത്തം. പൃത്ഥവ്ി. 
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Dasakam 86 - സാലവ്ാദിവധവര്ണ്ണനവും ഭാരതയുദ്ധവ ര്ണ്ണനവും  
 

സാേലവ്ാ ൈഭഷ്മീവിവാേഹ യദുബലവിജിത- 

  ശ്ച ചൂഡാദവ്ിമാനം 

വിന്ദന്  സൗഭം സ മായീ തവ്യി വസതി കുരൂന്  

 തവ്ത്പുരീമഭയ്ഭാങ്ക്ക്ഷീത്  

ദ മ്നസ്തം നിരുന്ധന്  നിഖിലയദുഭൈടഃ 

 നയ് ഹീദു വീര് ം 

തസയ്ാമാതയ്ം ദ മന്തം വയ്ജനി ച സമരഃ 

 സപ്തവിംശതയ്ഹാന്തഃ   ||  1 ||  

രു ിണീസവ്യംവരത്തില്  യാദവൈസനയ്ത്താ ല്  േതാ ിക്കെ ട്ടവനായ സാലവ്രാജാവ് 
മേഹശവ്രനില്നി ് സൗരം എ  േപേരാ കൂടിയ ഇഷ്ടംേപാെല ഗമി  ഒരു 
വിമാനെത്ത തപ െകാ  സ ാദി ിട്ട്, നിന്തിരുവടി ഇ സ്ഥാനത്തി ല്  
താമസി െകാണ്ടിരി േ ാ   മായാവിയായ അവന്  നിന്തിരുവടിയുെട 
ദവ്ാരകാപുരിെയ ആ മി ; ദ   എ ാ യാദവൈസനയ് േളാ ംകൂടി അവെന 
തട  നിര്ത്തി അവെന്റ മ ിയും ഉ പരാ മിയുമായ ഭ മാ   എ വെന വധി ; 
ആ യുദ്ധം ഇരുപേത്തഴുദിവസംവെര നീ നി ്കുകയും െച .  

താവത് തവ്ം രാമശാലീ തവ്രിതമുപഗതഃ 

 ഖണ്ഡിത ായൈസനയ്ം 

സൗേഭശം തം നയ്രുന്ധാ സ ച കില ഗദയാ 
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 ശാര്ങ്ഗമ ംശയത് േത 

മായാതാതം വയ്ഹിംസീത് അപി തപ പുരതഃ 

 തത് തവ്യാഽപി ക്ഷണാര്ദ്ധം 

നാജ്ഞായീതയ്ാഹുേരേക, തദിദമവമതം 

 വയ്ാസ ഏവ നയ്േഷധീത്  ||  2 || 

അ ിെനയിരി  സമയം നിന്തിരുവടി ബലരാമേനാ കൂടി േവഗത്തില്  മട ിവ  
മിക്കവാ ം നശി  ൈസനയ്േത്താ കൂടിയ ആ സാലവ്രാജാെന എതിര് ; 
അവനാവെട്ട ഗദെകാണ്ട് നിന്തിരുവടിയുെട ശാര് ഗം എ  വി ിെന ക ി ല്  നി ് 
താഴ  തട്ടിയി വെ ; നിന്തിരുവടിയുെട മു പില്െവ ് മായാനിര്മ്മിതനായ 
പിതാവിെന െവ കയും െച വെ ; ഇത് നിന്തിരുവടിയാല്  കൂടി അ േനരേത്തക്ക് 
അറിയെ ട്ടി  എ ി ിെന ചിലര്  പറയു ; അ കാരമു  ഈ നിന്ദയ്മായ 
വാര്ത്തെയ ഭഗവാന്  ീ േവദവയ്ാസമഹര്ഷിതെ  നിേഷധി ി ണ്ട്.  

ക്ഷിപ്തവ്ാ സൗഭം ഗദാചു ണ്ണിതമുദകനിധൗ 

 മങ്ക്  സാേലവ്ഽപി ചേ   

േണാത്കൃേത്ത, ദന്തവ ര്ഃ സഭമഭിപത  

 ന്നഭയ്മുഞ്ചദ് ഗദാം േത 

കൗേമാദകയ്ാ ഹേതാഽസൗ അപി സുകൃതനിധിഃ 

 ൈചദയ്വത് ാപൈദകയ്ം 

സര്േ ഷാേമഷ പൂര് ം തവ്യി ധൃതമനസാം 

 േമാക്ഷഝാര്േത്ഥാഽവതാരഃ    ||  3 || 
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സാലവ്െന്റ സൗഭെമ  വിമാനെത്ത ഗദെകാണ്ടടി ട ് സമു ത്തി ല്  വീ ിയിട്ട് 
ഉട തെ  സാലവ്നും സുദര്ശനച ംെകാണ്ട് കഴുത്ത ക്കെ ട്ടേ ാള്  ദന്തവ ന്  
എ വ   ചാടിവീണ് നിന്തിരുവടിയുെട േനര്ക്ക് ഗദെയ ഊേക്കാെട ചുഴ ിെയറി ; 
സുകൃതം െച വനായ ഈ ദന്തവ നും നിന്തിരുവടിയുെട കൗേമാദകി എ  
ഗദയാല്  ഹരിക്കെ ട്ടവനായി േചദിരാജാവായ ശിശുപാലെനേപാെല അ േയാ  
ഐകയ്ം ാപി ; ഈ അവതാരം ഇതി മു പ് നിന്തിരുവടിയില്  മന റ ി ിരി  
എ ാവരുേടയും േമാക്ഷത്തി േവണ്ടിത്തെ യാകു . 

തവ് ായാേതഽഥ ജാേത കില കുരുസദസി 

 ദ തേക സംയതായാഃ 

ന്ദന്തയ്ാ യാജ്ഞേസനയ്ാ സകരുണമകൃഥാഃ 

 േചലമാലാമനന്താം 

അന്നാന്ത ാപ്ത ശര് ംശജ മുനിചകിത 

 ൗപദീ ചിന്തിേതാഽഥ 

ാപ്തഃശാകാന്നമശ്നന്  മുനിഗണമകൃഥാ  

 തൃപ്തിമന്തം വനാേന്ത   ||  4 || 

നിന്തിരുവടി ദവ്ാരകയിേല  മട ിവ  സന്ദര്ഭത്തി ല്  പിെ  കൗരവന്മാരുെട 
സഭയില്െവ ണ്ടായ തുകളിയി ല്  പണയെ ത്തെ ട്ടവെള  പറെയെ ട്ടവ ം 
നിന്തിരുവടിെയ വിളി  കരയു വ മായ പാ ാലിയുെട ഉ വ െള നിന്തിരുവടി 
കരുണേയാ കൂടി അവസാനമി ാത്തതാക്കിത്തീര് . അനന്തരം കാട്ടില്  
അ ാവസാനത്തില്  വ േചര്  ദുര്വാസ  മഹര്ഷിയില്നി  ഭീതയായ 
പാ ാലിയാല്  ധയ്ാനിക്കെ ട്ടവനായി അവിെട െച േചര്  ചീരക്കറിയുെട ഒരു 
ശകലം ഭക്ഷി ് ദുര്വാസ ് മഹര്ഷിേയയും ശിഷയ്ന്മാേരയും ഏ വും 
തൃപ്തിയു വരാക്കിത്തീര് .  



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 86 397

{രാജസൂയ യാഗം കഴി  ഐശവ്ര് പരിപൂര്ണ്ണന്മാരായി കഴിയു  പാണ്ഡവന്മാരി ല്  
അസൂയ വര്ദ്ധി ് ദു ര്േ ാധന   ശകുനിയുെട സഹായേത്താ കൂടി യുധി ിരെന 
ക തില്  േതാ ി കയും അവരുെട സര് സവ്വും അപഹരി കയും െച ; 
േപാരാെത യുധി ിരന്  തെ ത്തെ യും അനുജന്മാേരയും േ യസിയായ 
പാ ാലിെയകൂടിയും പണയെ കയും െച . മദാന്ധനായ ദുര്േ ാധന   
മയനിര്മ്മിതമായ സഭാ ഹത്തി ല്  സ്ഥലജല ാന്തിനിമിത്തം താ   ഇടറിവീണ 
അവസരത്തില്  െപാട്ടി ിരി ് തെ  അവമാനി  പാ ാലിേയാ  പക 
േപാ തി ായി, പണയെ ട്ട് അസവ്ത രായിനി ്കു  ഭര്ത്താക്കന്മാെര ാവരും 
േനാക്കിനി ്കേവ, അനുജനായ ദു ാസെനെകാണ്ട് നിറ  സദ ില്െവ ് 
അവ െട വ െള ാം അഴി ് അപമാനി വാ   മുതിരുകയും അവ   
ആപല്ബ വായ ഭഗവാെന വിളി ് ദീനദീനം മുറയി കയും െച .  ഭഗവാെന്റ 
കരുണാതിശയത്താല്  ദു സന   അഴി ംേതാ ം അ യും വ ം പാ ാലിയുെട 
േദഹെത്ത ആവരണംെച െകാേണ്ടയിരു ; അ ിെന ദുര്േ ാദനെന്റ ആ ഹം 
നി ലമായി } 

യുേദ്ധാേധയ്ാേഗഽഥ മേ  മിലതി സതി വൃതഃ 

  ഫല്ഗുേനന തവ്േമകം 

കൗരേവയ് ദത്തൈസനയ്ഃ കരിപുരമഗേമാ 

  ദൂതയ്കൃത് പാണ്ഡവാര്ത്ഥം 

ഭീഷ്മാേ ാണാദി മാേനയ് തവ ഖലു വചേന 

   ധി േത കൗരേവണ 

വയ്ാവൃണവ്ാന്  വിശവ്രുപം മുനിസദസി പുരീം 

  േക്ഷാഭയിതവ്ാ ഗേതാഽഭൂഃ   ||  5 || 

അനന്തരം യുദ്ധം തുട തിെന സംബന്ധി  ആേലാചന നട െകാണ്ടിരിെക്ക 
അര് നനാ ല്  നിന്തിരുവടി മ വേരാ കൂടാെത ഏകനായിട്ട് വരിക്കെ ; 
ദുര്േ ാധനനു ൈസനയ് െള മുഴുവ   െകാ ത്്ത പാണ്ഡവന്മാര് േവണ്ടി ദൂതകര്മ്മം 



ീ നാരായണീയം. 
 

ദശകം 86 398

െച വനായി ഹ ിനപുരത്തിേലക്ക് നിന്തിരുവടി എഴുെ ി; ഭീ  , േ ാണ   
മുതലായവരാല്  ബ മാനിക്കെ ട്ടാനായ നിന്തിരുവടിയുെട സേന്ദശം 
ദുര്േ ാധനനാ ല്  ദിക്കാരപൂര് ം ത ിക്കളയെ ട്ടേ ാ   അവിെട കൂടിയിരു  
മഹര്ഷിമാരുെട സദ ി ല്  വിശവ്രുപെത്ത കാണി ് ഹ ിനപുരെത്ത ഇളക്കിയേശഷം 
തിരിെ ഴു ി.  

ജിെഷ്ണാസ്തവ്ം കൃഷ്ണ ! സൂതഃഖലു സമരമുേഖ 

 ബ ഘാേത ദയാലും 

ഖിന്നം തം വീക്ഷയ് വീരം കിമിദമയി സേഖ ! 

 നിതയ് ഏേകാഽയമാത്മാ 

േകാ വദ്ധയ്ഃ? േകാഽ  ഹന്താ? തദിഹ വധഭിയം 

 േ ാജ് ഝയ് മ ര്പ്പിതാത്മാ 

ധര്മ്മയ്ം യുദ്ധം ചേരതി കൃതിമനയഥാഃ 

 ദര്ശയന്  വിശവ്രൂപം   || 6 || 

േഹ കൃഷ്ണ ! നിന്തിരുവടി അര്ജ്ജനെന്റ സാരഥിയായി യുദ്ധാരംഭത്തില്തെ  
പരാ മശാലിയായ ആ അര് നെന സവ്ജന ളായ കൗരവന്മാെര 

നി ഹി തില്  ദയേയാ കൂടിയവനായി ം വയ്സനി വനായി ം കണ്ടിട്ട്, ‘േഹ 
േ ഹിതാ! എ  ചാപലയ്മാണിത് ? ഈ ആത്മാവ് നാശമി ാത്തവനും 
ഏകസവ്രൂപനുമാണ്; ഇ ിെനയിരിെക്ക െകാ െ വനാരാണ്; 
െകാ വനാരാണ്; അതുെകാണ്ട് ഈ അവസരത്തില്  െകാ കയാണ് എ  
ഭയെത്ത ഉേപക്ഷി ് എ ില്  അര് ിക്കെ ട്ട ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനായി 
ക്ഷ ിയന്മാര്ക്ക് വിധിക്കെ ട്ടതായിരി  ധര്മ്മാനുസൃതമായ യുദ്ധെത്ത െച ക  
എ പേദശി ്* (ഈ ഉപേദശംതെ യാണ് ഭഗവ ഗീതെയ റിയെ ത്) 
വിശവ്ാസദാര്ഢയ്ത്തി  നിന്തിരുവടിയുെട വിശവ്രുപുേത്തയും കാണി െകാ ത്ത് 
അര് നെന്റ വയ്ാേമാഹം നീക്കി  സ്ഥിരചിത്തനാക്കിത്തീര് വേ ാ ! 
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ഭക്േതാത്തംേസഽഥ ഭീക്ഷ്മ തവ ധരണിഭര 

 േക്ഷപ കൃൈതയ്കസക്േത 

നിതയ്ം നിതയ്ം വിഭിന്ദതയ്യുതസമധികം 

ാപ്തസാേദ ച പാര്േത്ഥ 

നിശ്ശ  തവ് തിജ്ഞാം നിജഹദരിവരം 

ധാരായന്  േ ാധശാലീ 

വാധാവന്  ാഞ്ജലീം തം നതശിരസമേഥാ 

വിക്ഷയ് േമാദാദപാഗാഃ   || 7 || 

അനന്തരം ഭ ശിഖാമണിയായ ഭീ ാചാര്    നിന്തിരുവടിയുെട ഭൂഭാരെത്ത 
നശി ി കെയ  കൃതയ്ത്തില്  ആസ ിേയാ കൂടി സഹായി വനായി ദിവസം 
േതാ ം പതിനായിരത്തിേലെറ വീരന്മാെര നി ഹി െകാണ്ടിരിക്കേവ വി ാളികളില്  
വിരുേതറിയ അര് നന്  തളര് തുട ിയ സമയം ആയുധെമ ക്കാതിരി ക എ  
തിജ്ഞെയ ഉേപക്ഷി ് സുദര്ശനച ം എ  െകാണ്ട് ഭീ െന്റ േനരിട്ട് 

പാ െച വനായി തലകുനി ് ൈകകൂ ിെക്കാ നി ്കു  അേദ്ദഹേത്ത 
അനന്തരം സേന്താഷേത്താ കൂടി നിന്തിരുവടി പി   വാ ിയേ ാ. 

[യുദ്ധംെകാണ്ട ാെത കൗരന്മാരില്നി  പാണ്ഡവന്മാര്  രാജയ്ാവകാശം ഒരു 
വിധത്തി ം ലഭി കയിെ ് തീര് െ ട്ടേ ാള്  പാണ്ഡവന്മാര്  യുദ്ധത്തി  
േകാ കൂട്ടി. അര് നനും ദുര്േ ാധനനും ഒേരസമയ തെ  ഭഗവാെന്റ 
സഹായത്തി  അേപക്ഷി ; താ   ആയുധ െളാ ംകൂടാെത ഏകനായി ഒരു 
ഭാഗത്ത് േചരാെമ ം തെന്റ എ ാ ൈസനയ് േളയും മ പക്ഷത്തിേല  
നല്കാെമ ം പറ േ ാള്  അര് നന്  ഭഗവാെന വരി കയും ദുര്േ ാധനന്  
യാദവൈസനയ് െളെക്കാണ്ട് സംതൃപ്തനാവുകയും െച .  അ ിെന ആരംഭി  
ഭാരതയുദ്ധത്തില്  ഭഗവാെനെക്കാണ്ട് ആയുധെമ ി ് ഭഗവാെന്റ തിജ്ഞെയ 
ഭംഗെ െമ  ഭീ നും തിജ്ഞെച ിരു . തെന്റ തിജ്ഞെയ ലംഘി ാ ം 
ഭ ാ ണിയായ ഭീ െന്റ തിജ്ഞെയ നിറേവ ാെത ഭഗവാ  
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നിര്വാഹമി ായിരു . ആ ഉേദ്ദശമ ാെത ഭീ െന വധിേക്കണെമ  ഭഗവാ  
അ ംേപാ ം ആ ഹമുണ്ടായിരു ി .  അതാണ് "േ ാധശാലീ ഇവ" എ  
പദത്തില്  സൂചി ി ിരി ത്. തെന്റ തിജ്ഞെയ നിറേവ ിെക്കാ ത്തതി  
ചാരിതാര്ത്ഥയ്ംെകാണ്ട് ഭീ ര്  വിനീതനായി വണ കയും അതുെകാണ്ട് 
കൃതാര്ത്ഥനായ ഭഗവാന്  സേന്താഷേത്താെട പി മാ കയും െച  
എ തെ യാണ് "േമാദാത് അപാഗാഃ" എ തിനാല്  എ തിനാ ല്  
വിവക്ഷിക്കെ ട്ടിരി ത് } 

യുേദ്ധ േ ാണസയ് ഹസ്തിസ്ഥിരരണ 

 ഭഗദേത്തരിതം ൈവഷ്ണവാ ം 

വക്ഷസയ്ാധത്ത, ച സ്ഥഗിത രവിമഹാഃ 

 ാര്ദ്ദയത് സി രാജം 

നാഗാേ  കര്ണ്ണമുക്േത ക്ഷിതിമവനമയന്  

 േകവലം കൃത്തമൗലിം 

തേ  ത ാപി പാര്ത്ഥം കിമിവ നഹി ഭവാന്   

  പാണ്ഡവാനാം അകാര്ഷീത്  ? ||  8 || 

േ ാണാചാര് നുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തില്  ഗജയുദ്ധത്തില്  സമര്ത്ഥനായ 
ഭഗദത്തനാ ല്  അയക്കെ ട്ട നാരായണാ െത്ത നിന്തിരുവടി വക്ഷ ില്  ധരി ; 
സുദര്ശനച ംെകാണ്ട് സൂര് േതജ ിെന മറ ് സി േദശാധിപതിയായ 
ജയ ഥെന അര് നെനെക്കാണ്ട് വധി ി ; നാഗാ ം അര് നെന്റ േനര്  
കര്ണ്ണനാല്  േയാഗിക്കെ ട്ട സമയം ഭൂമിെയ താ ി ആ സന്ദര്ഭത്തി ം  
കിരീടംമാ ം മുറിക്കെ ട്ട നിലയില്  രക്ഷി ; നിന്തിരുവടി ഇ കാരം പാണ്ഡവന്മാര്  
എെന്തന്ത് സഹായം െച ി  ! 

യുദ്ധാദൗ തീര്ത്ഥഗാമീ സ ഖലു ഹലധേരാ 
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 ൈനമിശ േക്ഷ മൃച്ഛന്  

അ ത ത്ഥായി സൂതക്ഷയകൃദഥ സുതം 

 തത്പേദ ക യിതവ്ാ   

യജ്ഞഘ്നം ബലവ്ലം പര് ണി പരിദലയന്  

 സ്നാതതീര്േത്ഥാ രാണാേന്ത 

സമ്പാേപ്താ ഭീമദുേരയ്ാദനരണ മശമം 

 വീക്ഷയ് യാതഃ പുരീം േത   ||  9 || 

കൗരവപാണ്ഡവയുദ്ധം ആരംഭി  സമയത്ത് തീര്ത്ഥയാ  േപായിരു വനായ ആ 
ബലഭ നാവെട്ട പുണയ്ഭൂമിയായ ൈനമിശേക്ഷ ത്തില്െച ് തെ ക്കണ്ടി ം 
എഴുേ ് ബ മാനിക്കാതിരു  സൂതപൗരാണികെന അടി െകാ ് അനന്തരം 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു നായ ഉ വെ വെന ആ സ്ഥാനത്തി ല്  നിയമി ് 
വാവുേതാ ം അവിെട നട െകാണ്ടിരു  യാഗെത്ത മുടക്കിെക്കാണ്ടിരു  
ബലവ്ലെന  രാക്ഷസെന വധി ് തീര്ത്ഥസ്ഥാനം െച വനായി യുദ്ധം 
അവസാനിക്കാറായ സമയത്ത് കുരുേക്ഷ ത്തിേലക്ക് തിരി വ േ ാള്  
ഭീമദുര്േ ാധനന്മാരുെട യുദ്ധം അട ിയിട്ടിെ കണ്ട് നിന്തിരുവടിയുെട 
ദവ്ാരകാപുരിയിേല  യാ യായി.  

സംസുപ്ത - ൗപേദയ ക്ഷപണ ഹതധിയം 

 ൗണിേമതയ് തവ്ദു യ്ാ 

ത ം ാഹ്മമ ം സമഹൃത വിജേയാ 

 മൗലിരത്നം ച ജേ  

ഉച്ഛിൈത്തയ് പാണ്ഡവാനാം പുനരപി ച വിശത ത്തരാഗര്ഭമേ  

രക്ഷന്നംഗുഷ്ഠമാ ഃ കില ജഠരമഗാഃ 
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 ച പാണിര്  വിേഭാ! തവ്ം  || 10 || 

പാ ാലിയുെട ഉറ ിക്കിട ിരു  കുട്ടികെള െകാ തുനിമിത്തം ബുദ്ധിശ ി നശി  
േ ാണപു നായ അശവ്ത്ഥാമാവിെന ക പിടി ് അേദ്ദഹത്തിനാല്  േയാഗിക്കെ ട്ട 

ഹ്മാ െത്ത നിന്തിരുവടിയുെട അഭി ായമനുസരി ് അര് ന   ഉപസംഹരി ; 
എ  അശവ്ത്ഥാമാവിെന്റ ശിര ി  രത്നെത്ത െ ; വീ ം 
പാണ്ഡവന്മാരുെട വംശം നശി ി തി േവണ്ടി ആ അശവ്ത്ഥാമാവിനാല്  
േയാഗിക്കെ ട്ട ഹ്മാ ം അഭിമന വിെന്റ പത്നിയായ ഉത്തരയുെട 

ഗര്ഭപാ ത്തി ല്  േവശിക്കേവ, േഹ സര്േ ശവ്ര ! നിന്തിരുവടി അംഗു തുലയ്നായി 
സുദര്ശനച വും ക ിെല ത്ത് ആ സന്താനെത്ത രക്ഷി തിനായി ഉത്തരയുെട 
ഉദരത്തില്  േവശി വേ ാ ! 

ധര്മ്മൗഘം ധര്മ്മസൂേനാരഭിദധഖിലം 

 ഛന്ദമൃത ഃ സ ഭീഷ്മഃ 

തവ്ാം പശയ്ന്  ഭ ിഭൂൈമ്നവ ഹി സപദി യയൗ 

 നിഷ്കള ഹ്മഭൂയം 

സംയാജയ്ാഥാശവ്േമൈധഃ ിഭിരതിമഹിൈതഃ 

 ധര്മ്മജം പൂര്ണ്ണകാമം 

സം േപ്താ ദവ്ാരകാം തവ്ം പവനപുരപേത ! 

 പാഹി മാം സര് േരാഗാത്  .. || 11 || 

ഇഷ്ടംേപാെല മരിക്കാവു വനായ ആ ഭീ ന്  ധര്മ്മപു  എ ാ ധര്മ്മ േളയും 
ഉപേദശി െകാ ം നിന്തിരുവടിെയ ദര്ശി െകാ ം ഭ ിയുെട 
ആധികയ്ംെകാ തെ  താമസംകൂടാെത നിഷ്കള ഹ്മേത്താ  ലയി . അനന്തരം 
അഭിഷ്ട െള ാം സാധി വനായ യുധി ിരെന ഏ വും േ ളായ മൂ  
അശവ്േമധയാഗ െളെക്കാണ്ട് യജി ി ിട്ട് ദവ്ാരകാപുരിയിേലക്ക് മട ിയ നിന്തിരുവടി 
േഹ വാതാലേയശ ! എെ  എ ാ േരാഗ ളില്നി ം രക്ഷിേക്കണേമ ! 
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സാലവ്ാദിവര്ണ്ണനവും ഭാരതയുദ്ധവര്ണ്ണനവും എന്ന എ പത്താറാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകഃ. 889. 
വൃത്തം. - ഗ്ദ്ധരാ. 
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dasakam 87 - കുേചേലാപാഖയ്ാനവര്ണ്ണനം.  
 

കുേചലനാമാ ഭവതഃ  സതീര്ത്ഥയ്താം 

ഗതഃ സ സാന്ദീപനിമന്ദിേര ദവ്ിജഃ 

തവ്േദകരാേഗണ ധനാദിനി േഹാ 

ദിനാനി നിേനയ് ശമീ ഗൃഹാ മീ  ||  1 || 

സാന്ദീപനിെയ  മഹര്ഷിയുെട പര്ണ്ണശാലയി ല്  നിന്തിരുവടിയുെട ഒരുമി  
പഠി വാനു  ഭാഗയ്ം സിദ്ധി നും മന ിനു പരിപാകംവ വനും ഹസ്ഥാ മം 
ൈകെകാണ്ടിരി വനുമായ കുേചല   എ  േപേരാ കൂടിയ ആ ാഹ്മണ   
നിന്തിരുവടിയില്  പരമഭ ിേയാ കൂടി ധനം തുട ിയവയി ല്  അേശഷം 
ആ ഹമി ാത്തവനായി ദിവസ   കഴി ട്ടിെക്കാണ്ടിരു .  

സമാനശീലാഽപി തദീയവ ഭാ 

തൈഥവ േനാ ചിത്തജയം സേമയുഷി 

കദാചിദൂേച ബത! വൃത്തിലബ്ധേയ 

രമാപതിഃ കിം ന സഖാ നിേഷവയ്േത ?  ||  2 || 

അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി അേദ്ദഹത്തി നുരൂപമായ സവ്ഭാവേത്താ കൂടിയ 
വളാെണ ി ം അ  മേനാജയം സാധിക്കാതിരു വളായി ഉപജീവനം 
കഴി തി േവണ്ടി ിയമി വും ല ീവ ഭനുമായ ഭഗവാെന 
സമീപിക്കാതിരു െതന്താണാേവാ ! എ ി ിെന ഒരിക്കല്  അേദ്ദഹേത്താ  
പറ .  

ഇതീരിേതാഽയം ിയയാ ധാര്ത്തയാ 
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ജഗുപ്സമാേനാഽപി ധേന മദാവേഹ 

തദാ തവ്ദാേലാകന - കൗതുകാദയ്യൗ 

വഹന്  പടാേന്ത പൃഥുകാനുപായനം   || 3 || 

അഹ ാരമുണ്ടാ തായ ധനത്തില്  അവജ്ഞേയാ കൂടിയവനാെണ ി ം ഈ 
കുേചല   വിശ െകാണ്ട് കഷ്ടെ  ഭാര് യാല്  ഇ കാരം േ രി ിക്കെ ട്ടവനായി; 
ആ സമയം മുണ്ടിെന്റ തല ല്  കാ െവ വാനായി കുെറ അവി ം െപാതിെ ത്ത് 
നിന്തിരുവടിെയ കാ ാനു  ഉത്സാഹേത്താ കൂടി ദവ്ാരകയിേലക്ക് യാ യായി. 

ഗേതാഽയമാശ്ചരയ്മയീം ഭവത്പുരീം 

ഗൃേഹഷു ൈശബയ്ാഭവനം സേമയിവാന്    

വിശയ് ൈവകുണ്ഠമിവാപ നിര്വൃതിം 

തവാതി സംഭാവനയാ തു കിം പുനഃ ?  ||  4 || 

ഈ കുേചല   ആ ര് കരമാംവിധം ഐശവ്ര് പരിപൂര്ണ്ണമായിരി  
നിന്തിരുവടിയുെട പുരത്തില്  വ േചര് വനായി അവിെടക്കണ്ട ഭവന ളി ല്  
ൈശബയ്യുെട ഭവനത്തില്  േവശി  സാക്ഷാല്  ൈവകുണ്ഠേലാകത്തി ല്  
കട തുേപാെലയു  നിര്വൃതിെയ ാപി കയും െച ; നിന്തിരുവടിയുെട 
സല്ക്കരവിേശഷ െകാണ്ടാവെട്ട പിെ  പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? ! 

പൂജിതം തം ിയയാ ച വിജിതം 

കേര ഗൃഹീതവ്ഽകഥയഃ പുരാകൃതം 

യദിന്ധനാര്ത്ഥം ഗുരുദാര േചാദിൈതഃ 

അപര് വര്ഷം തദമര്ഷി കാനേന   ||  5 || 

ന ായി സല്ക്കരി ് ഉപചരിക്കെ ട്ടവനും നിന്തിരുവടിയുെട ിയതമയാ ല്  
വീശെ ട്ടവനുമായ ആ കുേചലെന ൈകയില്  പിടി ്, വിറകി േവണ്ടി ഗുരുപത്നിയാല്  
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പറ യക്കെ ട്ടവരായി കാട്ടില്െവ ് അകാലത്തി ണ്ടായി  േപമാരി മുഴുവ   
സഹി െകാ നി  എ  ആ പഴയ കഥെയ നിന്തിരുവടി അേദ്ദഹേത്താ  
പറ െകാണ്ടിരു .  

പാജുേഷാഽസ്മാത് പൃഥുകം ബലാദഥ 

ഗൃഹയ് മുഷ്ടൗ സകൃദാശിേത തവ്യാ 

കൃതം കൃതം നനവ്ിയേതതി സം മാത് 

രമാ കിേലാേപതയ് കരം രുേരാധ േത  ||  6 || 

അനന്തരം ലജ്ജേയാ കൂടിയ ഈ കുേചലെന്റ വക്കല്നി  ബലാല്ക്കാരമായി 
നിന്തിരുവടിയാല്  അവില്  പിടി വലിെ ക്കെ ട്ട് ഒരുപിടി ഒരു ാവശയ്ം 
ഭക്ഷിക്കെ േ ാെഴ ം "േപാേര ! ഇ യുംെകാണ്ട് മതിയായിേ  ! എ  പറ  
പരി മേത്താ കൂടി ഓടിവ  ീേദവിയുെട അവതാരമായ രു ിണി നിന്തിരുവടിയുെട 
ൈക പിടി ് ത വേ ാ.  

ഭക്േതഷു ഭക്േതന സ മാനിതസ്തവ്യാ 

പുരീം വസേന്നകനിശാം മഹാസുഖം 

ബതാപേരദ ര്  വിണം വിനാ യയൗ 

വിചി രൂപസ്തവ ഖലവ്നു ഹഃ   ||  7 || 

ആ കുേചല   ഭ ന്മാരി ല്  വാത്സലയ്േത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടിയാല്  ആദരേവാ കൂടി 
സ ്കരിക്കെ ട്ടവനായി അ െത്ത ഒരു രാ ി പരമസുഖേത്താ കൂടി ആ 
ദവ്ാരകാപുരിയില്  താമസി ് പിെ ദിവസം രാവിെല ധനെമാ മി ാെതതെ  
ഹത്തിേല  മട ി! അ യുെട അനു ഹരീതിവിചി മായ 

വിധത്തി താണേ ാ ! 

യദി ഹയ്യാചിഷയ്മദാസയ്ദച േതാ 

വദാമി ഭാര് ാം കിമിതി ജന്നസൗ 
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തവ്ദു ി ലീലാസ്മിത മഗ്നധീഃ പുനഃ 

മാദപശയ്ന്മണിദീ മാലയം   || 8 ||  

ǌാ   അേപക്ഷി ിരു െവ ി ല്  ഭഗവാന്  അചത   വ തും 
ത ിരി മായിരു വേ ാ ! ഭാര് േയാ  എന്താണ് ǌാന്  പറയുക ? എ ി ിെന 
ആേലാചി െകാണ്ട് നട െപാ െക്കാണ്ടിരു  ഇേദ്ദഹം പി ീട് നിന്തിരുവടിയുെട 
മേനാഹരികളായ സ ാപ ളി ം ലീലയായി തൂകിയ മ ര ളായ മന്ദസ്മിത ളി ം 
മയ ിയ മനേ ാ കൂടിയവനായി െമെ  െമെ  നട െകാണ്ടിരിെക്ക കാന്തിചിത  
രത്നക്ക ക െകാണ്ട് തിള ിെക്കാണ്ടിരി  ഒരു മണിമാളികെയ ക .  

കിം മാര്ഗ്ഗവി ംശ ഇതി മന്  ക്ഷണം 

ഗൃഹം വിഷ്ടഃസ ദദര്ശ വ ഭാം 

സഖീപരീതാം മണിേഹമഭൂഷിതാം 

ബുേബാധ ച തവ്ത്കരുണാം മഹാദ്ഭൂതാം. ||  9 || 

വഴിെത ിേ ാേയാ? എ ് കുെറേനരം പരി മി തിനുേശഷം അേദ്ദഹം ആ 
ഭവനത്തിേല  കയറിെ േ ാള്  സഖിമാരാല്  ഴെ ട്ടവളായി രത്ന െകാ ം 
സവ്ര്ണ്ണാഭരണ െകാ ം അല രിക്കെ ട്ടവളായി േശാഭി  തെന്റ ഭാര് െയ 
ക .  അതയ് തമായ നിന്തിരുവടിയുെട കാരുണയ്മാെണ ് മന ിലാ കയും 
െച .  

സ രന്തശാലാസു വസന്നപി സവ്യം 

സമുന്നമദ് ഭ ിഭേരാഽമൃതം യയൗ 

തവ്േമവമാപൂരിത ഭ വാഞ്ഛിേതാ 

മരുത്പുരാധീശ ! ഹരസവ് േമ ഗദാന്   ||  10 || 

ആ ാഹ്മേണാത്തമ   താ   ഐശവ്ര് പൂര്ണ്ണമായ മണിമാളികകളി ല്  
താമസി വനായി ം ഏ വും വര്ദ്ധി തായ ഭ ിേയാ കൂടിയവനായി േമാക്ഷം 
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ാപി . അേ  ഗുരുവായുപുേരശ ! ഇ കാരം നിറേവ െ ട്ട ഭ ന്മാരുെട 
അഭിലാഷേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി എെന്റ േരാഗ െള നീക്കം െചേ ണേമ ! 

 

കുേപേലാപഖയ്ാനവര്ണ്ണനം എന്ന ഏ പേത്തഴാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകഃ 899. 
വൃത്തം. വംശസ്ഥം.
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Dasakam 88: - അര് നഗര് ാപനയനവര്ണ്ണനം 
 

േഗവാചാരയ്പു ാഹൃതി നിശമനയാ 

 സവ്ീയഷ്ട്സൂനുവീക്ഷാം 

കാംക്ഷന്തയ്ാ കാതുരു യ്ാ സുതലഭുവി ബലിം 

 ാപയ് േതനാര്ച്ചിതസ്തവ്ം 

ധാതുഃേശാപാത് ഹിരണയ്നവ്ിതകശിപു ഭവാന്  

 ശൗരിജാന്  കംസഭഗ്നാന്  

ആനിൈയനാന്  ദര്ശയ് സവ്പദമനയഥാഃ 

 പൂര് പു ാന്  മരീേച :   ||  1 || 

മരി േപായ ഗുരുപു െനെക്കാ വ  െകാ ത്തത് േകട്ടതിനാല്  പെണ്ട തെ  തെന്റ 
ആദയ്ം ജനി  ആ  മക്കേളയും കാണു തി  ആ ഹി െകാണ്ടിരു  അമ്മയായ 
േദവകിയുെട വാക്കനുസരി ് നിന്തിരുവടി സുതലേലാകത്തില്  മഹാബലിെയ ാപി ് 
അേദ്ദഹത്താല്  പൂജിക്കെ ട്ടവനായി മരീചിയുെട ആദയ്െത്ത പു ന്മാരായിരു വരും 

ഹ്മാവിെന്റ ശാപംെകാണ്ട് ഹിരണയ്കശിപുവിെന്റ പു ന്മാരായി ജനി വരൂം പി ീട് 
വസുേദവെന്റ പു ന്മാരായി പിറ ് കംസനാല്  െകാ െ ട്ടവരും ആയ ഇവെര 
െകാ വ  അമ്മക്ക് കാണി െകാ ത്തിട്ട് അവെര പരമപദം േചര് .   വൃത്തം 

രാ. 

തേദവ ഇതി തം ദവ്ിേജ ം 

ബഹുലാശവ്ം നൃപതിം ച ഭ ിപൂര്ണ്ണം 

യുഗപത് തവ്മനു ഹീതുകാേമാ 
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മിഥിലാം ാപിഥ താപൈസഃ സേമതഃ   || 2 || 

തേദവ   എ  പുകഴാര്  ഹ്മാണേ േനയും നിറ  ഭ ിേയാ കൂടിയ 
ബ ലാശവ്െന  രാജവിേനയും ഒേര സമയ തെ  അനു ഹി  
വാനുേദ്ദശി വനായി നിന്തിരുവടി മഹര്ഷിമാേരാ കൂടി മിഥിലാപുരിെയ ാപി .  

ഗച്ഛന്  ദവ്ിമൂര്ത്തിരുഭേയാഃ യുഗപന്നിേകതം, 

ഏേകന ഭുരിവിഭൈവഃ വിഹിേതാപചാരഃ 

അേനയ്ന തദ്ദിനഭയ്ൈതശ്ച ഫലൗദനാൈദയ്ഃ 

തുലയ്ം േസദിഥ, ദദാഥ ച മു ിമാഭയ്ാം   ||  3 || 

നിന്തിരുവടി ര  ശരീരം സവ്ീകരി ് ര േപരുെട വസതിയി ം ഒേരസമയത്ത് െച ് 
ഒരുവനാല്  അനവധി വിഭവ െകാ ം മേ വനാ ല്  - ാഹ്മണനാ  ല്  
അേ ദിവസം േശഖരിക്കെ ട്ട പഴം, അ ം മുതലായവെകാ ം 
സ ്കരിക്കെ ട്ടവനായി ഇവര്  ര േപര് ം ഒരുേപാെല സാദി ; േമാക്ഷെത്ത 
നല്കുകയും െച . - വൃത്തം വസന്തതിലകം.  

സന്താനേഗാപാലകഥ 
 

ഭൂേയാഽഥ ദവ്ാരവതയ്ാം ദവ്ിജതനയമൃതിം 

 തത് ലാപാനപി തവ്ം 

േകാ വാ ൈദവം നിരുന്ധയ്ാത് ഇതി കില കഥയന്   
വിശവ്േവാഢാപയ്േസാഢാഃ 

ജിേഷ്ണാര്ഗര് ം വിേനതും, തവ്യി മനുജധിയാ 

 കുണ്ഠിതാം ചാസയ് ബുദ്ധിം 

തത്തവ്ാരൂഢാം വിധാതും പരമതമപദ 
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 േ ക്ഷേണേനതി മേനയ്    || 4 || 

അനന്തരം ദവ്ാരകപുരിയില്  അടിക്കടിയുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരു  ഒരു ാഹ്മണെന്റ 
കുട്ടിക െട മരണേത്തയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിലാപ േളയും "കര്മ്മഫലെത്ത 
ത വാ   ആര്  കഴിയും! എ  പറ  സമാധാനി ി െകാണ്ട് 
േലാകെത്തെയ ാം സംരക്ഷി തില്  ജാഗരുകനാെണ ി ം നിന്തിരുവടി 
സഹി െകാണ്ടിരു വേ ാ! അര് നെന്റ അഹ ാരെത്ത അട തി ം 
നിന്തിരുവടിയില്  മനുഷയ്നാെണ  ധാരണെകാണ്ട് മ ിേ ായിരു  അവെന്റ 
ബുദ്ധിെയ അതിേ സ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠേലാകസന്ദര്ശനംെകാണ്ട് 
പരമാര്ത്ഥതതവ്ാേബാധേത്താ കൂടിയതാക്കിത്തീര് തി േവണ്ടിയുമാെണ  ǌാ   
വിചാരി .  

നഷ്ട അഷ്ടാസയ് പു ാഃ പുനരപി തവ 

 തൂേപക്ഷയാ കഷ്ടവാദഃ 

േഷ്ടാ ജാേതാ ജനാനാം അഥ തദവസേര 

 ദവ്ാരകാമാര പാര്ത്ഥഃ 

ൈമ യ്ാ തേ ാഷിേതാഽസൗ വമസുതമൃതൗ 

 വി വരയ് േരാദം 

തവ്ാ ചേ  തിജ്ഞാം അനുപഹൃതസുതഃ 

 സന്നിേവേക്ഷയ് കൃശാനും   || 5 || 

ഈ ാഹ്മണെന്റ എ പു ന്മാരും മരി േപായി; എ ാല്  വീ ം നിന്തിരുവടിയുെട 
അ ദ്ധെകാണ്ട് ജന െട ഇടയില്  ഇത് വലിയ കഷ്ടംതെ  കൃഷ്ണ   ഇ  
അനുതാപമി ാത്തവനായിേ ായേ ാ എ  വാര്ത്ത പരസയ്മായി ചരി തുട ി; 
അനന്തരം ആ അവസരത്തില്  അര് ന   ദവ്ാരകപുരിയിേലക്ക് വ  േചര് ; 
ഇേദ്ദഹം േ ഹംെകാണ്ട് അവിെട താമസി വരെവ, തെന്റ ഒ താമെത്ത പു െന്റ 
മരണത്തില്  േശാകാ ര്ത്തനായി വിലപി  ആ ാഹ്മണേ െന്റ േരാദനം േകട്ട് 
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ഇനിയുണ്ടാവു  പു െന രക്ഷി ത ിെ ില്  ǌാന്  അഗ്നിയില്  േവശി താണ് 
എ ി ിെന ശപഥം െച . 

മാനീ സ തവ്മപൃഷ്ടവ്ാ ദിജനിലയഗേതാ 

 ബാണജാൈലര്  മഹാൈ ഃ 

രുന്ധാനഃ സൂതിേഗഹം, പുനരപി സഹസാ 

 ദൃഷ്ടനേഷ്ട കുമാേര 

യാമയ്ാൈക ീം തഥാനയ്ാഃ സുരവരനഗരീര്  

 വിദയ്ായാഽഽസാദയ് സേദയ്ാ 

േമാേഘാേദയ്ാഗഃ പതിഷയ്ന്  ഹുതഭുജി, ഭവതാ 

 സസ്മിതം വാരിേതാഽഭൂത്   ||  6 || 

അഭിമാനിയായ ആ അര് ന   നിന്തിരുവടിേയാ  േചാദിക്കാെതതെ  ആ 
ാഹ്മണെന്റ ഹത്തില്െച ് ദിവയ് െകാ ം ബാണ െകാ ം 

സൂതികാ ഹെത്ത മറ െകട്ടി സുരക്ഷിതമായി, എ ി ം ജാതനായ ശിശു 
െപാ നെവ കാണെ ട്ട് മറ േ ാ   യമെന സംബന്ധി  െത ം ഇ െന്റതായ 
കിഴ ം അതുേപാെലതെ  മ  ദി പാലന്മാരുെട ദി കളി ം 
േയാഗവിദയ്ാബലംെകാണ്ട് ഉടനടി െച  യത്നം നി ലമായിട്ട് അഗ്നിയില്  
ചാ വാ   ഭാവിക്കേവ നിന്തിരുവടിയാല്  മന്ദഹാസേത്താ കൂടി തടയെ ട്ടവനായി 
ഭവി .  

സാര്ദ്ധം േതന തീചിം ദിശമതിജവിനാ 

 സയ്ന്ദേനനാഭിയാേതാ 

േലാകാേലാകം വയ്തീതഃ തിമിരഭരമേഥാ 

 ച ധാമ്നാ നിരുന്ധന്    
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ച ാംശു ിഷ്ടദൃഷ്ടിം സ്ഥിതമഥ വിജയം 

 പശയ് പേശയ്തി വാരാം 

പാേര തവ്ം ാദദര്ശഃ കിമപി ഹി തമസാം 

 ദൂരദൂരം പദം േത  || 7 || 

അനന്തരം ആ അര് നേനാ കൂടി ഏ വും േവഗതയു  േതരിേലറി പടി ാെറ 
ദിക്കി  അഭിമുഖമായി എഴുെ ിയവനായി േലാകാേലാകം എ  പറയെ  
ച വാളേരഖേയയും കട  അന്ധകാരപടലെത്ത സുദര്ശനച ത്തിെന്റ 
കാശംെകാണ്ട് തട ്, അനന്തരം ച േതജ െകാണ്ട് ക ക മ ി 

കണ്ണട െകാണ്ടിരു  അര് നേനാട് േനാ ; േനാ ; എ ് ഉത്സാഹേത്താ കൂടി 
പറ ംെകാണ്ട് കാരണജലത്തിെന്റ ന വില്  അനിര്വചനീയമായി 
തമ ക ക്ക റത്ത് അതിദൂരത്തി ല്  സ്ഥിതിെച  അ യുെട 
ആവാസസ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠെത്ത നിന്തിരുവടി കാണി  െകാ .  

ത ാസീനം ഭുജംഗാധിപ ശയനതേല 

 ദിവയ്ഭൂഷായുധാൈദയ്ഃ 

ആവീതം പീതേചലം തിനവജലദ 

 ശയ്മലം ീമദംഗം 

മൂര്ത്തീനാമീശിതാരം പരമിഹ തിസൃണാം 

 ഏകകര്ത്ഥം തീനാം 

തവ്ാേമവ തവ്ം പരാത്മന്  ! ിയസഖസഹിേതാ  േനമിഥ േക്ഷമരൂപം    
||  8  || 

അവിെട ആദിേശഷത ത്തില്  ഇരു രു വനും ദിവയ് ളായ 
ആഭരണ െകാ ം ആയുധ െകാ ം പരിലസി വനും 
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മ ത്തവനായി പുതിയ കാര്േമഘംേപാെല ശയ്മളനിറേത്താ കൂടിയവനായി 
അതിസുന്ദര ളായ അവയവ േളാ കൂടിയവനായി ഈ പ ത്തിെന്റ 
നാഥന്മാരായ ഹ്മാവി മേഹശവ്ന്മാരായ മൂ  മൂര്ത്തികേളയും നിയ ി വനായി 
ഉല് ഷ്ടനായി േവദ െടെയ ാം മുഖയ്ര്ത്ഥഭൂതനായി മംഗളവി ഹനായിരി  
നിന്തിരുവടിെയതെ , േഹ പരമാത്മ സവ്രുപിയായ േദവ ! നിന്തിരുവടി ഇഷ്ടമി മായ 
അര് നേനാ കൂടി നമസ്കരി . 

യുവാം മാേമവ ദവ്ാവധികവിവൃതാന്തര്ഹിതതയാ 

വിഭിന്നൗ സ ഷ്ടം സവ്യമഹമഹാര്ഷം ദവ്ിജസുതാന്  

നേയതം ാേഗതാന്  ഇതി ഖലു വിതീര്ണ്ണാന്  പുനരമൂന്  

ദവ്ിജായാദായാദാഃ ണുതമഹിമാ പാ ജനുഷാ ||  9 || 

"ഏ വും കാശി ം ഏ വും മറ ം ഇരി തുെകാണ്ട് രണ്ടായി 
േവര്പിരി ിരി  ǌാ തെ യാണ് നി ള്  ര േപേരയും 
കാണു തി േവണ്ടിയാണ് ǌാ   സവ്യേമവ ാഹ്മണപു ന്മെര െകാ വ ത്? 
ഇവെര ഉടെന നി   െകാ െപാ െക്കാ വിന്  " എ രുളിെച ് തിരിെക 
െകാ ക്കെ ട്ട ആ കുട്ടികെള സവ്ീകരി ് അര് നനാ ല്  തിക്കെ ട്ട 
മഹിമാതിശയേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി ആ ാഹ്മണ  െകാ .  

ഏവം നാനാവിഹാൈരഃ ജഗദിഭിരമയന്  

 വൃഷ്ണിവംശം പുഷ്ണന്  

ഈജാേനാ യജ്ഞേഭൈദഃ അതുലവിഹൃതിഭിഃ 

 ീണയേന്നണേന ാഃ 

ഭൂഭാരേക്ഷപദംഭാത് പദകമലജുഷാം 

 േമാക്ഷണായാവതീര്ണ്ണഃ 

പൂര്ണ്ണം ൈഹ്മവ സാക്ഷാത് യദുഷു മനുജതാ 
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രൂഷിതസ്തവ്ം വയ്ലാസീഃ     || 10 || 

ഇ കാരം പലവിധത്തി  ലീലകളാല്  േലാകെത്ത ആനന്ദി ി ് യാദവവംശെത്ത 
അഭിവൃദ്ധിെ ത്തിയും പലവിധ യജ്ഞ െളെകാ ം യാഗംെച ം നിരുപമ ളായ 
ലീലാവിലാസ െകാ ം േപടമാ മിഴികെള രമി ി ം ഭൂഭാരെത്ത നശി ി ക 
എ  വയ്ജത്താല്  അ യുെട പാദപത്മ െള ഭജി വര്  േമാക്ഷം 
ന ്കു തി േവണ്ടി യാദവവംശത്തില്  അവതരി ് നിന്തിരുവടി എ ം 
നിറ ിരി  പര ഹ്മംതെ  മനുഷയ്ഭാവം സവ്ീകരി നിലയില്  തയ്ക്ഷമായി 
േശാഭി െകാണ്ടിരു .   

േയണ ദവ്ാരവതയ്ാം അവൃതദയി ! തദാ 

 നാരദസ്തവ് സാര് ഃ 

തസ്മാേ േഭ കദാചിത് ഖലു സുകൃതനിധിഃ 

 തവ്ത്പിതാ തത്തവ്േബാധം 

ഭ ാനാമ യായീ സ ച ഖലു മതിമാ 

 നുദ്ധവസ്തവ്ത്ത ഏവ 

ാേപ്താ വിജ്ഞാനസാരം, സ കില ജനഹിതാ 

 യാധുനാഽഽേസ്ത ബദരയ്ാം   || 11 | 

േഹ ഭഗവാേന ! അക്കാലത്ത് ീനാരദമഹര്ഷി അ യുെട സാ ിദ്ധയ്സുഖം 
അനുഭവി െകാ  മനഃശാന്തിേയാ കൂടി മിക്കവാ ം ദവ്ാരകാപുരയില്തെ  
താമസി ിരു ; പുണയ്ശാലിയായ നിന്തിരുവടിയുെട പിതാവ് ഒരിക്കല്  ആ 
നാരദമുനിയില്നി  ജ്ഞാേനാപേദശെത്ത ലഭി വേ ാ! ഭ  േ നും 
ബുദ്ധിമാനുമായ ആ ഉദ്ധവനാകെട്ട നിന്തിരുവടിയില്നി തെ  
അനുഭവരൂപത്തി  ജ്ഞാനെത്ത ാപി . അേദ്ദഹം ഇേ ാ   
േലാകേക്ഷമത്തി േവണ്ടി ബദാര് ാ മത്തില്  സ്ഥിതിെച വരു ണ്ടെ .  
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േസാഽയം കൃഷ്ണാവതാേരാ ജയതി തവ വിേഭാ ! 

 യ  സൗഹാര്ദ്ദഭീതി  

േസ്നഹ േദവ്ഷാനുരാഗ ഭൃതിഭിരതുൈലഃ 

 അ ൈമേരയ്ാഗേഭൈദഃ 

ആര്ത്തിം തീര്ത്തവ്ാ സമസ്താം അമൃതപദമഗുഃ 

 സര് തഃ സര് േലാകാഃ 

സ തവ്ം വിശവ്ാര്ത്തിശാൈന്തയ് പവനപുരപേത ! 

 ഭ ിപൂര്ൈത്തയ് ച ഭൂയാഃ   ||  12 || 

േഹ ഭഗവ   യാെതാരുവതാരത്തി ല്  എ ാ ജന ം ീതി, ഭയം, േ ഹം, േദവ്ഷം, 
േ മം, മുതലായി ഉപമയി ാത്തവയും യത്നം കുറ വയുമായ 
ഉപായവിേശഷ െളെക്കാണ്ട് എ ാ സ്ഥല ം എ ാവിധത്തി  ദുഃഖെത്ത 
ഇ ാതാക്കി േമാക്ഷപദെത്ത ാപി േവാ നിന്തിരുവടിയുെട അ കാരമു  ഈ 
കൃഷ്ണാവതാരം സര്  കാരത്തി ം വിജയി രു  ! േഹ ഗുരുവാ ര  ! 
അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടി സമ േരാഗ േടയും ശാന്തിക്കാ െക്കാ ം 
ഭ ിയുെട പരിപൂര്ത്തി േവണ്ടിയും അനു ഹി രുേളണേമ.  

അര് നഗര് ാപനയനവര്ണ്ണനം എന്ന ഏ പെത്തട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 911. 
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Dasakam  89 - വൃകാസുരവധവര്ണ്ണനം 
 

രമാജാേന ! ജാേന, യദിഹ തവ ഭക്േതഷു വിഭേവാ 

ന സദയ്സ്സദയ്ംപദയ്ഃ, തദിഹ മദകൃതവ്ാദശമിനാം 

ശാന്തിം കൃൈതവ്വ ദിശസി തതഃ കാമമഖിലം 

ശാേന്തഷു ക്ഷി ം ന ഖലു ഭവദീേയ ച തികഥാ  || 1 || 

ല ീവ ഭ! ഇവിെട നിന്തിരുവടിയുെട ഭ ന്മാരില്  സ ത്ത് 
അ ക്ഷണത്തി ണ്ടാവു ിെ ത് ഇവിെട അഹ ാരമുണ്ടാ താണ് എ തു 
െകാണ്ടാെണ ് ǌാ   കരുതു . മേനാജയം വ ിട്ടി ാത്തവര്  
മനഃശാന്തിയുണ്ടക്കിയേശഷം പി ീട് എ ാ അഭീഷ്ട േളയും നിന്തിരുവടി  
നല്കിെക്കാണ്ടിരി ; മന ിനു പാകതവ ി വര്ക്ക് വളെര േവഗത്തില്തെ  
നല് . നിന്തിരുവടിയുെട ഭ ന്മാരില്  അധഃപതനം എ  കാര് ംതെ  
സംഭവി കയി േ ാ ! വൃത്തം. ശിഖരിണി.  

സദയ്ഃ സാദരൂഷിതാന്  വിധിശങ്കരാദീന്  

േകചിദവ്ിേഭാ ! നിജഗുണാനുഗുണം ഭജന്തഃ 

ഷ്ടാ ഭവന്തി ബത ! കഷ്ടമദീര്ഘദൃഷ്ടവ്ാ 

ഷ്ടം വൃകാസുര ഉദാഹരണം കിലാസ്മിന്   || 2 || 

ഭഗവാേന! ചിലര്  അവരവരുെട വാസന നുസരി വിധം േവഗത്തി ല്  
സാദി വരും വളെര േവഗത്തില്  േകാപി വരുമായ ഹ്മാവ്, മേഹശവ്ര   

മുതലായ േദവന്മാെര േസവി വരായിട്ട് ദീര്ഘാേലാചനയി ാത്തതുെകാണ്ട് 
അധഃപതി േപാകു .  അേഹാ കഷ്ടം ! ഈ വിഷയത്തില്  വൃ െവ  അസുര   
തയ്ക്ഷമായ ഷ്ടാന്തമാണെ ാ -  വൃത്തം. വസന്തതിലകം.   
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ശകുനിജഃസ തു നാരദേമകദാ 

തവ്രിതേതാഷമപൃച്ഛദധീശവ്രം 

സ ച ദിേദശ ഗിരീശമുപാസിതും 

ന തു ഭവന്തമബ മസാധുഷു   || 3 || 

ശകുനിയുെട പു നായ ആ വൃകാസുരനാവെട്ട ഒരിക്കല്  നാരദമഹര്ഷിേയാട് 
േവഗത്തില്  സാദി വനായ ഈശവ്രനാരാെണ ് േചാദി . ആ നാരദനാവെട്ട 
ശിവെന േസവി തി  ഉപേദശി ; ദുര്ജ്ജന ളി ല്  ബ വ ാത്ത 
നിന്തിരുവടിെയ ഭജി വാ   ഉപേദശി ി .  വൃത്തം. തവിളംബിതം.  

തപസ്തപ്തയ്ാ േഘാരം സ ഖലു കുപിതഃസപ്തമദിേന 

ശിരശ്ഛിതവ്ാ സദയ്ഃ പുരഹരമുപസ്ഥാപയ് പുരതഃ 

അതി ം രൗ ം ശിരസി കരദാേനന നിധനം 

ജഗന്നാഥാദവ്േ  ഭവതി വിമുഖാനാം കവ് ശുഭധീഃ  ?  || 4 || 

ആ വൃകാസുരനാവേട്ട കഠിനമായ തപ െച ് ഏഴാമെത്ത ദിവസം കുപിതനായി 
തെന്റ തലയ ത്ത ഉടെനതെ  തെന്റ മു ില്  മു രാരിയായ ശിവെന 
തയ്ക്ഷനാക്കിയിട്ട് ആ േലാേകശവ്രനില്നി ് ’ശിര ില്  ൈക ൈവ തുെകാണ്ട് 

മരണ"െമ  ഏ വും നി ാരവും ഭയ രവുമായ വരെത്ത വരി . നിന്തിരുവടിയില്  
വിമുഖന്മാര്ക്ക് ന ബുദ്ധി എവിെട ? വൃത്തം. ശിഖരണി. 

േമാ ാരം ബന്ധമുക്േതാ ഹരിണപതിരിവ 

 ാ വത് േസാഽഥ രു ം 

ൈദതയ്ാത് ഭീതയ് സ്മ േദേവാ ദിശി ദിശി വലേത 
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 പുഷ്ഠേതാ ദത്തദൃഷ്ടിഃ 

തൂഷ്ണീേക സര് േലാേക തവ 

പാമധിേരാക്ഷയ്ന്തമുദവ്ീക്ഷയ് ശര് ം 

ദൂരാേദവാ തസ്തവ്ം പടുവടു വപുഷാ 

 തസ്ഥിേഷ ദാനവായ    || 5 || 

അതില്പിെ  ബന്ധനത്തില്നി ് േമാചി ിക്കെ ട്ട മൃഗരാജാവ്  േമാചി ി വെന്റ 
േന ര്െക്ക തുേപാെല അവ   ശിവെന്റ േനെര ഓടി; ആ േദവ   അസുരനി ല്  നി  
ഭയ വനായി പിേ ാക്കം േനാക്കിെക്കാണ്ട് ദി ക്ക േതാ ം പാ തുട ി. 
േലാക െള ാം മൗനം ൈകെകാണ്ടേ ാ   നിന്തിരുവടിയുെട സ്ഥാനമായ 
ൈവകുണ്ഠത്തിേല  കയ വാ   ഭാവി  ശിവെന വളെര ദൂര െവ  തെ  
കണ്ടിട്ട് സമര്ത്ഥനായ ഒരു ഹ്മചാരിയുെട േവഷം ധരി ് നിന്തിരുവടി അസുരെന്റ 
മു ില്  െച നി .  

ഭ ം േത ശാകുേനയ ! മസി കിമധുനാ 

 തവ്ം പിശാചസയ് വാചാ 

സേന്ദഹേശ്ചദു ൗ തവ കിമു ന കേരാ 

 ഷയ്ംഗുലീമംഗ മൗലൗ ? 

ഇത്ഥം തവ്ദവ്ാകയ് മൂഢഃ ശിരസി കൃതകരഃ 

 േസാഽപതച്ഛിന്നപാതം 

ംേശാ േഹയ്വം പേരാപാസിതുരപി ച ഗതിഃ 

 ശുലിേനാഽപി തവ്േമവ     ||  6 || 
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േഹ ശകുനീപു  ! നിണക്ക് േക്ഷമമുണ്ടാവെട്ട ! ഒരു പിശാചിെന്റ വാ േകട്ട് നീ 
ഇേ ാ   എന്തിനാണ് ഓടിെക്കാ  നട ത്? ǌാ   പറയു തി ല്  
സംശയമുെണ്ട ില്  േഹ അസുരേ  ! നിെന്റ ശിര ില്  എന്താണ് വിര ല്  െവ ് 
േനാക്കാത്തത് ? എ ി ിെന നിന്തിരുവടിയുെട വാ േകട്ട് മൂഢനായിത്തീര്  അവ   
അവെന്റ തലയില്തെ  ൈകെവ േനാക്കിയവനായി െവട്ടിമുറി  മരംേപാെല 
മറി വീണു: ഇ ിെനയാണേ ാ മ  േദവന്മാെര ഭജി വരുെട ഗതി ! 
എ , ശിവ ംകൂടി നിന്തിരുവടിതെ യാണ് ആലംബനമായിരി ത്.   വൃത്തം.  
5,6, ര. 

ഭൃഗും കില സരസവ്തീ 

 നികടവാസിനസ്താപസാഃ 

ീമൂര്ത്തിഷു സമാദിശ  

 ന്നധികസത്തവ്താം േവദിതും 

അയം പുനരനാദരാ 

 ദുദിതരുദ്ധേരാേഷ വിധൗ 

ഹേരാഽപി ച ജിഹിംസിഷൗ 

 ഗിരിജയ ധൃേത, തവ്ാമഗാത്   ||  7 || 

സരസവ്തീനദീതീര േദശ ളില്  പാര് വരു വരായ മഹര്ഷിമാ ര്  ഹ്മ   , വി  
മേഹശവ്രന്മാരായ മു  മൂര്ത്തികളില്െവ ് സാതവ്ികഗുണം അധികമാര്ക്കാെണ ് 
അറിയു തി  ഭൃഗുമഹര്ഷിെയ പറ യ വെ . ഈ മഹര്ഷിയാവെട്ട 
ബ മാനി ക്ക എ  സവ്ഭാവഗുണമി ാത്തവനാകെകാണ്ട് ഹ്മാവ് ഉണ്ടായ 
േകാപെത്ത അടക്കി ശാന്തനായേ ാ   ശിവനും നി ഹി ാ   മുതിര്   
പാര് തിയാ ല്  തടയെ ടേവ, നിന്തിരുവടിെയത്തെ  ാപി .  വൃത്തം. പൃത്ഥി.  

സുപ്തം രമാങ്കഭുവി പങ്കജേലാചനം തവ്ാം 
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വിേ  വിനിഘ്നതി പേദന മുേദാഥിതസ്തവ്ം 

സര് ം ക്ഷമസവ് മുനിവരയ്! ഭേവത് സദാ േമ 

തവ്ത്പാദചിഹ്നമിഹ ഭൂഷണമിതയ്ാവാദിഃ   ||  8 || 

ല ിേദവിയുെട മടിയില്  തലയുെവ ് പ ി െകാ  പ ജാക്ഷനായ 
നിന്തിരുവടിെയ ആ ാഹ്മണ   കാല്െകാണ്ട് ചവിട്ടിയേ ാ   നിന്തിരുവടി 
സേന്താഷേത്താ കൂടി ഉണര്െ ഴുേ ് "േഹ മുനിേ  ! അ ാം ക്ഷമി ാരുേളണം 
അ യുെട കാല്പാട് *12 എനിക്ക് ഈ മാറിടത്തില്  എ ാ േപാഴും അല ാരമായി 
ഭവിക്കെട്ട ?" എ ി ിെന അരുളിെച  ǌ   ഭജി .  വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 

നിശ്ചിതയ് േത ച സുദൃഢം തവ്യി ബദ്ധഭാവാഃ  

സാരസവ്താ മുനിവരാ ദധിേര വിേമാക്ഷം 

തവ്ാേമവമച ത! പുനശ്ച തിേദാഷഹീനം 

സേത്തവ്ാച്ചൈയകതനുേമവ വയം ഭജാമഃ  || 9 || 

സരസവ്തീതീരത്താല്  പാര് വരായ ആ മഹര്ഷിമെര ാവരും ആേലാചി റ ് 
നിന്തിരുവടിയില്  ഏ വും ഢമായ ഭ ിേയാ കൂടിയവരായി േമാക്ഷം ാപി .  േഹ 
അചത! ഇ കാരം പുനാവര്ത്തിേദാഷമി ാത്തവനും ശുദ്ധസതവ്സവ്രൂപിയായ 
നിന്തിരുവടിെയത്തെ  ǌ   ഭജി . - വൃത്തം വസന്തതിലകം.  

ജഗത് സൃഷ്ടയ്ാദൗ തവ്ാം നിഗമനിവൈഹര്വന്ദിഭിരവ 

തം വിേഷ്ണാ ! സച്ചിത്പരമരസ നിര്ൈദവ്ത വപുഷം 

പരാത്മാനം ഭൂമാന്  ! പശുപ വനിത ഭാഗയ് നിവഹം 

പരിതാപ ാൈന്തയ് പവനപുരവാസിന്  ! പരിഭേജ  ||  10 || 

                               
12 ഇതാണ് ീവത്സം എ ് പറയെ ത് 
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ഭഗവാേന! ഐശവ്ര് െക്ക ാം ആധാരഭൂതനായിരി  േദവ! 
ഗുരൂവായുപുേരശ! പ സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തില്  തിപാഠക 
ന്മാരാെല തുേപാെല േവദസമൂഹ ളാല്  തിക്കെ ട്ടവനും (സത്ത്, ചിത്ത്, 
ആനന്ദം എ ീ ഗുണ  അഭി മായ) സ ിദാനന്ദസവ്രുപനും 
പരമാത്മസവ്രൂപിയും ഇടയെ െകാടിക െട ഭാഗയ്ാതിേരകത്തിെന്റ 
മൂര്ത്തികരണവുമായിരി  നിന്തിരുവടിെയ സകല താപ േടയും 
ശമനത്തി ാ െക്കാണ്ട് സര് ാത്മനാ ഭജി െകാ .  

വൃകാസുരവധവര്ണ്ണനം എന്ന എ പെത്താമ്പതാംദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 921 
വൃത്തം. ശിംഖരിണി. 
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Dasakam 90 - ആഗമാദീനം പരമതാത് പര് നിരുപണവര്ണ്ണനം. 
 

വൃക ഭൃഗുമുനി േമാഹിനയ്ംബരീഷാദി വൃേത്തഷു 

അയി തവ ഹി മഹത്തവ്ം സര് ശര് ാദിൈജ ം 

സ്ഥിതമിഹ പരമാത്മന്  ! നിഷ്മ്കളാര് ാഗഭിന്നം 

കിമപി യദവഭാതം തദ്ധി രൂപം തൈവവ  ||  1 || 

േഹ പരമാത്മസവ്രുപിയായുേ ാേവാ! വൃകസുര  , ഭൃഗുമഹര്ഷി, േമാഹിനി, 
അംബരീഷന്  മുതലായവരുെട ചരി ളി ല്  നിന്തിരുവടിയുെട മാഹാത്മയ്ം ശിവന്  
മുതലായ േദവന്മാെര ാവേരയും ജയി ക എ തിലാെണ  ഇവിെട 
തീര് െ കഴി  ! നിഷ്കളമായും സകളമായുമിരി തില്നി  േവര്െപടാത്തതും 
അനിര് ചനീയവുമായി യാെതാ ് കാശി െകാണ്ടിരി േവാ ആ രൂപവും 
നിന്തിരുവടിയുേടതുതെ യാണെ ാ ! - വൃത്തം. - മാലിനി. 

മൂര്ത്തി േയശവ്ര സദശിവ പഞ്ചകം യത് 

ാഹുഃ പരാത്മവപുേരവ സദാശിേവാഽസ്മിന്  

തേ ശവ്ര  സ വികുണ്ഠപദസ്തവ്േമവ 

ിതവ്ം പുനര്ഭജസി സതയ്പേദ ിഭാേഗ   ||  2 || 

ഹ്മാവ്, വി , മേഹശവ്രന്മാെര  മൂ  മൂര്ത്തിക ം, ഈശവ്ര  , സദാശിവ   
എ ി ിെനയു  അ  തതവ് ളാെണ  യാെതാ ിെനയാെണാ പറയു തു, 
ഇക്കാര് ത്തില്  സദാശിവ   എ  അ ാമെത്ത തത്തവ്ം ൈവകുണ്ഠവാസിയായ ആ 
നിന്തിരുവടിതെ യാകു .  അ യുമ , നിന്തിരുവടിതെ യാണ് മൂ  
ഭാഗ േളാ കൂടിയ സതയ്േലാകത്തില്  മൂ  മൂര്ത്തിക െട ഭാവത്തി ല്  വര്ത്തി തു. 

ത ാപി സാത്തവ്ികതനും തവ വി മാഹുഃ 
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ധാതാ തു സത്തവ്വിരേളാ രജൈസവ പൂര്ണ്ണഃ 

സേത്താത്കടതവ്മപി ചാസ്തി തേമാവികാര 

േചഷ്ടാദികം ച തവ ശങ്കരനാമ്നി മൂര്ത്തൗ   ||  3  || 

ആ ഭാവത്തില്  നിന്തിരുവടിയുെട ശുദ്ധസതവ്സവ്രുപെത്ത വി െവ  പറയു ; 
ഹ്മാവാകെട്ട സത്തവ്ഗുണം കുറ ് രേജാഗുണംെകാ തെ  നിറ വനാകു ; 

നിന്തിരുവടിയുെട ശിവെന  പറയെ  മൂര്ത്തിയി ല്  വര്ദ്ധി  സത്തവ്ഗുണവും 
തേമാഗുണത്തിെന്റ േചഷ്ട മുതലായവയും ഉണ്ട്.  

തം ച ിമൂര്ത്തയ്തിഗതം പരപൂരുഷം തവ്ാം 

ശര് ാത്മനാപി ഖലു സര് മയതവ്േഹേതാഃ 

ശംസന്ത പാസനവിധൗ, തദപി സവ്ത  

തവ് പമിതയ്തിദൃഢം ബഹു നഃ മാണം   ||  4 || 

മൂ  മൂര്ത്തിക െട സവ്രൂപ ം ഉപരിയായി പരമാത്മസവ്രൂപിയായിരി  
അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടിേയയും സര്  സവ്രൂപനായിരിക്കെകാണ്ട് 
ശിവസവ്രൂപമായി ം ഉപാസനാവിധിയില്  പറയു ണ്ടേ ാ! അ ിെനയാെണ ി ം 
വാ വമാേലാചി േ ാ   അതു നിന്തിരുവടിയുെട സവ്രൂപംതെ യാെണ ് 
ǌ  ബലേമറിയ വളെര മാണം ഉണ്ട്. 

ീശങ്കേരാപി ഭഗവാന്  സകേലഷു താവ 

ത്തവ്ാേമവ മാനയതി േയാ ന ഹി പക്ഷപാതീ 

തവ്ന്നിഷ്ഠേമവ സ ഹി നാമസഹ ികാദി 

വയ്ാഖയ്ാത് ഭവത് തിപരശ്ച ഗതിം ഗതാേന്ത || 5 || 

ഭഗവത് പാദരായ ീശ രാചാര് രും എ ാ മൂര്ത്തികളി ംെവ ് 
നിന്തിരുവടിെയത്തെ യാണ് ഉപാസനാമൂര്ത്തിയായി ആദരി ത്. അേദ്ദഹം 
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േഭദബുദ്ധിയു വനെ ് സിദ്ധവുമാണേ ാ ! അേദ്ദഹമാവെട്ട സഹ നാമം 
മുതലായവെയ ഭവത് പരമായി തെ യാണ് വയ്ാഖയ്ാനി ിരി ത്. 
അവസാനസമയത്തി ം അ െയ തി െകാ തെ യാണ് സായുജയ്െത്ത 
ാപി ിരി തും. 

മൂര്ത്തി യാതിഗമുവാച ച മ ശാ  

 സയ്ാദൗ കളായസുഷമം സകേലശവ്രം തവ്ാം 

ധയ്ാനശ്ച നിഷ്കളമസൗ ണേവ ഖലൂ വ്ാ 

തവ്ാേമവ ത  സകളം നിജഗാദ നാനയ്ം.  ||  6 || 

എ മാ മ , ഈ ആചാര് സവ്ാമികള്  മ ശാ ത്തിെന്റ ആരംഭത്തി ല്  മൂ  
മൂര്ത്തിക ം ഉപരിയായി എ ാ ിനും ഈശവ്രനായ നിന്തിരുവടിെയ കായാ വിെന്റ  
േശാഭാവിേശഷേത്താ കൂടിയവനായിട്ട് ക ി ിരി . ണവത്തിലാകെട്ട, 
നിര്ഗുണ ഹ്മധയ്ാനെത്ത ഊ ി റ ിട്ട്  അതി ല്  സകളമൂര്ത്തിയായ 
നിന്തിരുവടിെയത്തെ യാണ് വിവരി ി ത്; േവെറ ഒരു മൂര്ത്തികെളയുമ . വൃത്തം. 
വസന്തതിലകം.   

സമസ്തസാേര ച പുരാണസം േഹ 

വിസംശയം തവ്ന്മഹിൈമവ വര്ണ്ണയ്േത 

ിമൂര്ത്തിയുക്സ്തയ്പദ ിഭാഗതഃ 

പരം പദം േത കഥിതം ന ശൂലിനഃ  ||  7 ||  

ഇതിഹാസപുരാണാദിക െട സം ഹമായ “പുരാണസം ഹം" എ  ത്തി ം 
അ ംേപാ ം സംശയത്തി ിടയി ാത്തവിധം നിന്തിരുവടിയുെട 
മാഹാത്മയ്ംതെ യാണ് വര്ണ്ണിക്കെ തു.  ീമൂര്ത്തികേളാ കൂടിയ 
സതയ്േലാകത്തി  ഹ്മ, വി , ശിവപദ ം േമെലയായി നിന്തിരുവടിയുെട 
സ്ഥാനമായ ൈവകുണ്ഠം പറയെ ട്ടിരി .  ശിവ  േവെറാരു സ്ഥാനമുണ്ട  
പറയു തുമി .  വൃത്തം. വംശസ്ഥം.      
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യദ് ഹ്മക  ഇഹ ഭാഗവതദവ്ിതീയ 

സ്മേന്ധാദിതം വപുരനാവൃതമീശ ധാേ  

തൈസയ്വ നാമ ഹരിശര്വമുഖം ജഗാദ 

ീമാധവശ്ശിവപേരാപി പുരാണസാേര  ||  8 || 

ഈ ാഹ്മക ത്തില്  േഹ ഭഗവാേന! ഹ്മാവി  തയ്ക്ഷത്തില്  
കാണി െകാ ത്തതും ീമല്ഭാഗവതത്തില്  രണ്ടാംസ്കന്ധത്തില്  പറയെ ട്ടതും 
യാെതാരുസവ്രൂപമാെണാ അതി തെ യാണ് വി , ശിവ   എ ീ േപരുകെള 
ശിവഭ നാെണ ി ം ീ മാധവാചാര് ര്  "പുരാണസാരം" എ  
വിശിഷ്ട ത്തില്  പറ ിരി തു. 

േയ സവ് കൃതയ്നുഗുണാ ഗിരിശം ഭജേന്ത 

േതഷാം ഫലം ഹി ദൃഢൈയവ തദീയഭ യ്ാ 

വയ്ാേസാ ഹി േതന കൃതവാനധികാരിേഹേതാ: 

സ്മന്ദാദിേകഷും തവ ഹാനിവേചാര്ത്തവാൈദഃ  || 9 || 

യാെതാരുത്തര്  അവനവെന്റ വാസനക്ക് അനുേയാജി വിധം ശിവെന ഭജി േവാ 
അവര്ക്കാകെട്ട ഉറ തായ ആ ശിവഭ ിെകാ മാ േമ ഫലം സിദ്ധി കയു ; 
അതുെകാ തെ യാണ് േവദവയ്ാസ തെ  സ്കാന്ദംമുതലായ പുരാണ ളി ല്  ആ 
അധികാരിക േവണ്ടി േകവലം അര്ത്ഥവാദ െളെകാണ്ട് നിന്തിരുവടി  
അപകര്ഷം ഉണ്ടാകത്തക്ക വാകയ് െള െച ിരി തു.   

ഭൂതാര്ത്ഥകീര്ത്തിരനുവാദവിരുദ്ധവാദൗ 

േ ാധാര്ത്ഥവാദഗതയഃ ഖലും േരാചനാര്ത്ഥാഃ 

സ്കാന്ദാദിേകഷു ബഹേവാ  വിരുദ്ധവാദാ 

 സ്തവ്ത്താമസതവ്പരിഭൂത പശിക്ഷണാദയ്ാഃ  | 10 || 
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കൃതയ്ാതെ യു  ഗുണെത്ത പുക ിപറയുക, ഇ ാത്തതാെണ ി ം 
വിേരാധമി ാത്തവിധത്തി  ഗുണെത്ത പറയുക, ഒരിക്ക ം ഉണ്ടാവാനിടയി ാത്ത 
ഗുണെത്ത ക ി പറയുക എ ി ിെന അര്ത്ഥവാദത്തിെന്റ സവ്രൂപം 
മൂ കാരത്തിലാകു ; അവ രുചിെയ ജനി ി തി േവണ്ടിമ ം ഉ വയാകു ; 
ഇവിെട സ്കാന്ദം മുതലായ പുരാണ ളി ല്  അ യുെട താമസ കൃതി, േതാല്മ, 
മുതലായവെയ കാശി ി  വിരുദ്ധമായ വചന   വളെരേയെറയുണ്ട്.  

യത് കിഞ്ചിദപയ്വിദുഷാപി വിേഭാ മേയാ ം 

തന്മ ശാ വചനാദയ്ഭിദൃഷ്ടേമവ 

വയ്ാേസാ ിസാരമയഭാഗവേതാപതഗീത 

േ ശാന്  വിധൂയ കുരു ഭ ിഭരം പരാത്മന്  || 11 || 

േഹ േഭാ! അറിവി ാത്തവനാെണ ി ം എ ാല്  എെന്ത ാേമാ ചിലത് 
പറയെ െവ ി ം അത് മ ശാ ത്തില്നി ് ഷ്ടമായി 
അറിയെ ട്ടതുതെ യാണ്. േവദവയ്ാസമഹര്ഷിയുെട പുരാണ ളില്െവ ് 
േ മായ ഭാഗവതംെകാണ്ട് കീര്ത്തിക്കെ ട്ട മഹിമാതിശാേത്താ കൂടിയ 
പരമാത്മസവ്രുപി  ! ദുഃഖ െള നീക്കംെച ് വ ര്ദ്ധി  ഭ ിെയ 
നല്കിയനു ഹിേക്കണേമ ! 

ആഗമാദീനാം പരമതാത് പര് നിരൂപണവര്ണ്ണനം എന്ന േരാ റാം ദശകം സമാപ്തം. 
ദശമസ്കന്ധം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 934 
വൃത്തം. വസന്തതിലകം. 
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dasakam 91  - ഭ ിസവ്രുപവര്ണ്ണനം 
 

ീകൃഷ്ണ ! തവ്ത്പേദാപസനമഭയതമം 

 ബദ്ധമിഥയ്ാര്ത്ഥദൃേഷ്ടഃ 

മര്ത്തയ്സയ്ാര്ത്തസയ് മേനയ് വയ്പസരതി ഭയം 

 േയന സര് ാത്മൈനവ 

യത്താവത് തവ്ത് ണിതാനിഹ ഭജനവിധീന്  

 ആസ്ഥിേതാ േമാഹമാര്േഗ്ഗ 

ധാവന്നപയ്ാവൃതാക്ഷഃ സഖ് ലതി ന കുഹചിത് 

 േദവേദവാഖിലാത്മന്  !   || 1 || 

േഹ കൃഷ്ണ ! അനിതയ് ളായ ശരീരം മുതലായ പ ളി ല്  ബന്ധിക്കെ ട്ട 
ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനും േശാകേമാഹ ളാല്  പീഡിക്കെ ട്ടവനുമായ മനുഷയ്  
നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദഭജനംതെ യാണ് അഭയം ന ്കു െത ് ǌാ   ന വണ്ണം 
മന ി ാക്കിക്കഴി ിരി .  യാെതാരു ആ ഭജനംെകാണ്ട് 
ജനനമരണദുഃഖരൂപത്തി  സംസാരഭയംകൂടി നിേ ഷം നീ ിേ ാകു . േഹ 
േദേവശ ! പ സവ്രൂപി   ! യാെതാ െകാണ്ട് നിന്തിരുവടിെയ ഉപാസി  
വിഷയത്തില്  നിന്തിരുവടിയാ ല്  ഉപേദശിക്കെ ട്ട ഭജനമാര് െള 
ആ യി വ   അജ്ഞാനമാര് ത്തില്  ക മട  ഓ െവ ി ല്  ഒരിട ം 
ഇടറിവീഴു േതയി .  

ഭൂമന്  ! കാേയന വാചാ മുഹുരപി മനസാ 

 തവ്ദ്ബലേ രിതാത്മാ 

യദയ്ത് കുര്േ , സമസ്തം തദിഹ പരതേര 
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 തവ് സാവര്പ്പയാമി 

ജാതയ്ാപീഹ ശവ്പാകസ്തവ്യി നിഹിതമനഃ 

 കര്മ്മവാഗി ിയാര്ത്ഥ  

ാേണാ വിശവ്ം പുനീേത, ന തു വിമുഖമനാഃ 

 തവ്ത്പദാദവ്ി വരയ്ഃ   || 2 || 

േഹ സര്േ ശവ്ര! നിന്തിരുവടിയുെട വാസനരൂപത്തി  ശ ിയാല്  േ രി ിക്കെ ട്ട 
മനേ ാ കൂടിയവനായിട്ട് ഇവിെട ശരീരംെകാേണ്ടാ, വാ െകാേണ്ടാ, മന െകാേണ്ടാ 
അടിക്കടി എെന്ത  െച േവാ അെത ാം പരമാത്മാവായിരി  
നിന്തിരുവടിയില്  സമര് ി െകാ . ഈ േലാകത്തില്  ജാതിെകാണ്ട് 
ചണ്ഡാലനായിരു ാ ം നിന്തിരുവടിയില്  സമര് ിക്കെ ട്ട മന ്, വൃത്തി, വാക്ക്, 
ഇ ിയ  , വിഷയ  , ാണ   എ ിവേയാ കൂടിയവനാവെട്ട 

ാഹ്മണേ നായിരു ാ ം പരിശുദ്ധനാകു ി .  

ഭീതിര്നാമ ദവ്ിതീയാത് ഭവതി, നനു മനഃ 

 ക ിതം ച ദവ്ിതീയം 

േതൈനകയ്ാഭയ്ാസശീേലാ ഹൃദയമിഹ യഥാ 

 ശ ി ബുദ്ധയ്ാ നിരുന്ധയ്ാം 

മായാവിേദ്ധ തു തസ്മിന്  ഹൃദയമിഹ യഥാ 

 ഭാതി, മായാധിനാഥം 

തം തവ്ാം ഭ യ്ാ മഹതയ് സതതമനുഭജന്  

 ഈശ ! ഭീതിം വിജഹയ്ാം.  || 3  || 
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ഭയെമ തു രണ്ടാമെതാരുവ വില്നി ാണെ ാ ഉണ്ടാകു ത്. എ ല്  ആ 
രണ്ടാമെത്ത വ വാകെട്ട മന െകാ  സ ം മാ മാകു . അതുെകാണ്ട് 
ഇതില്  കാര് ം കാരണവും ഒ തെ യാണ് വിചാരി െകാണ്ടിരി കയാകു  
സവ്ഭാവേത്താ കൂടിയവനായി മന ിെന സാധി വുേ ടേത്താളം ബുദ്ധിെകാണ്ട് 
നിേരാധി നിര്ത്താം. എ ി ം ആ മന ് മായക്കധീനമായിത്തീരുകയാെണ ില്  
പി ീട് മു േപാെല അൈദവ്തബുദ്ധി കാശി കയി . േഹ ഭഗവാെന! 
മായക്കധീശവ്രനായ അ കാരമു  നിന്തിരുവടിെയ വര്ദ്ധി  ഭ ിേയാ കൂടി 
ഇടവിടാെത ഭജി െകാണ്ട് ഭയെത്ത ഇ ാതാക്കിെക്കാ ാം.  

ഭക്േതരുത്പത്തിവൃദ്ധീ തവ ചരണജുഷാം 

 സംഗേമൈനവ പുംസാം 

ആസാേദയ് പുണയ്ാഭാജാം, ിയ ഇവ ജഗതി 

 ീമതാം സംഗേമന 

തത്സംേഗാ േദവ ! ഭൂയാത് മമ ഖലു സതതം 

 ത ഖാദുന്മിഷദ്ഭിഃ 

തവ്ന്മാഹാത്മയ് കാൈരഃ ഭവതി ച സുദൃഢാ 

ഭ ിരുദ്ധ തപാപാ   || 4 || 

േലാകത്തില്  ഐശവ്ര് മു വരുെട ആ യംെകാണ്ട് ധനെമ തുേപാെല 
നിന്തിരുവടിയുെട പദഭജനം െച വരുെട സഹവാസംെകാ മാ െമ 
പുണയ്വാന്മാരായ ആ ക  ഭ ിയുെട ഉല്പത്തിയും വൃദ്ധിയും സംഭവി  ; 
ഭഗവാേന! എനിക്ക് ഭ ന്മാേരാ  സ ര്ക്കം സംഭവിേക്കണേമ ! ഭ ന്മാരുെട 
മുഖത്തില്നി ് ഇടവിടാെത െപാഴി െകാണ്ടിരി  നിന്തിരുവടിയുെട 
മാഹാത്മയ്വിേശഷ െളെക്കാണ്ട് പാപം നശി ി തായ ഭ ി നിന്തിരുവടിയില്  
ഉറ തായും ഭവിേക്കണേമ.  

േ േയാമാര്േഗ്ഗഷു ഭ ാവധികബഹുമതിര്  ജന്മകര്മ്മാണി ഭൂേയാ 
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ഗായന്  , േക്ഷമാണി നാമാനയ്പി, തദുഭയതഃ 

 തം താത്മാ 

ഉദയ്ാദ്ധാസഃ കദാചിത്, കുഹചിദപി രുദന്  

കവ്ാപി ഗര്ജ്ജന്  ഗായന്  

ഉന്മാദീവ നൃതയ്ന്  , അയി! കുരു കരുണാം 

 േലാകബാഹയ്ശ്ചേരയം.   ||  5 || 

അഭ ദയ്ത്തി  മാര് ളില്െവ ് ഭ ിമാര് ത്തി ല്  ഏ വും 
ദ്ധേയാ കൂടിയവനായിട്ട് േക്ഷമകര ളായ അ യുെട അവതാര േളയും 

ലീലാവിലാസ േളയും തിരുനാമ േളയും വീ ം വീ ം കീര്ത്തി വനായി ആ 
ര വിധ കീര്ത്തന െക്കാണ്ട് അതിേവഗത്തി ല്  മന ി ണ്ടാവു  
ആര് തേയാ കൂടിയവനായി ചിലേ ാ   ഉറെക്ക ചിരി െകാ ം ചിലസമയം 
കരയു വനായും മ  ചിലേ ാ   അട്ടഹാസം െച വനായും ഗാനം െച െകാ ം 
ഉന്മാദം പിടിെപട്ടവെന േപാെല നൃത്തം െച വനായി ം േലാകത്തില്നി  
ബഹിഷ്കരിക്കെ ട്ടവനായി സ രി മാറാേകണേമ ! േഹ േദവ ! നിന്തിരുവടി അതി  
കരുണെചേ ണേമ ! 

ഭൂതാേനയ്താനി ഭൂതാത്മകപി സകലം 

 പക്ഷിമസ്തയ്ാന്  മൃഗാദീന്  

മര്ത്തയ്ാന്  മി ാണി ശ നപി യമിതമതിഃ 

തവ്ന്മയാനയ്ാനമാനി 

തവ്േത്സവായാം ഹി സിേദ്ധയ്ത് മമ തവ കൃപയാ 

 ഭ ിദര്ഢയ്ം വിരാഗഃ 

തവ്ത്തത്തവ്സയ്ാവേബാേധാഽപി ച ഭുവനപേത ! 
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 യത്നേഭദം വിൈനവ    ||  6  || 

ഈ പ ഭൂത േളയും പ ഭൂതാത്മകമായ സമ പ േത്തയും പക്ഷികേളയും 
മത്സയ് േളയും മൃഗ   മുതലായവേയയും മനുഷയ്േരയും ബ ക്കേളയും 
ശ ക്കേളയും ഭഗവന്മയംതെ യാെണ  മന ി റ ി െകാണ്ട് ǌാന്  
നമസ്മരി ; േഹ േലാകനാഥ! യാെതാ െകാണ്ട് അ യുെട ഭജനത്തില്  
അ യുെട കാരുണയ്ംെകാണ്ട് ഭ ി  ഢതയും വിഷയ ളില്  ൈവരാഗയ്വും 
ഭഗവത്തതവ്ത്തിെന്റ അപേരാക്ഷജ്ഞാനവും േവെറ യത്നെമാ ംകൂടാെതതെ  
എനിക്ക് ൈകവരു താണ്. 

േനാ മുഹയ്ന്  ക്ഷൗ ഡാൈദയ്ഃ ഭവസരണിഭൈവഃ 
തവ്ന്നിലീനാശയതവ്ാത് 

ചിന്താസാതതയ്ശാലീ നിമഷലവമപി തവ്ത്പദാദ കമ്പഃ 

ഇഷ്ടാനിേഷ്ടഷു തുഷ്ടിവയ്സന വിരഹിേതാ 

 മായിതതവ്ാവേബാധാത് 

ജ്ജയ്ാത്സ്നാഭിസ്തവ്ന്നേഖേന്ദാഃ അധിക ശിശിരിേത നാത്മനാ സഞ്ചേരയം.   
||  7 || 

നിന്തിരുവടിയില്  ലയി  മനേ ാ കൂടിയിരി തുെകാണ്ട് സംസാര മാര് ത്തില്  
ഉണ്ടാവു വയായ വിശ ്, ദാഹം മുതലായവയാല്  േമാഹെത്ത ാപിക്കാത്തവനായി 
എേ ാഴും നിന്തിരുവടിെയതെ  ധയ്ാനി െകാണ്ടിരി വനായി 
അ സമയേത്ത േപാ ം അവി െത്ത തൃ ാദത്തില്നി  ചലിക്കാത്തവനായി 
ഇഷ്ടത്തി ം അനിഷ്ടത്തി ം യാഗകാര് ളാെണ  േബാധംെകാണ്ട് സേന്താഷേമാ 
സന്താപേമാ ഇ ാത്തവനായി നിന്തിരുവടിയുെട നഖമാകു  ച െന്റ 
കുളിര്നിലാവുകളാ ല്  ഏ വും കു ര്മേയാ കൂടിയ മനേ ാ കൂടിയവനായി 
സ രി മാറാേകണം.  

ഭൂേതേഷവ്ഷു തവ്ൈദകയ് തി സമധിഗതൗ 
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 നാധികാേരാഽധൂനാ േചത് 

തവ്ത്േ മ, തവ് ക്കൈമ ി, ജഡമതിഷു കൃപാ 

 ദവ്ിട്സു ഭൂയാദുേപക്ഷാ 

അര്ച്ചായാം വാ സമര്ച്ചാകുതുക, മുരുതര 

 ദ്ധയാ വര്ദ്ദതാം േമ 

തവ്ത്സംേസവി തഥാഽപി തമുപലഭേത 

 ഭ േലാേകാത്തമതവ്ം      || 8 || 

ഈ ജീവജാല ളില്  നിന്തിരുവടിേയാ  ഐകയ്ത്തിെന്റ സ്മരണയുണ്ടാകു തി  
കഴിവു ഇേ ാ   ഇ ാതിരി പക്ഷം നിന്തിരുവടിയുെട ഭ ന്മാരി ല്  േ ഹവും 
മൂഢബുദ്ധികളില്  കാരുണയ്വും വിേരാധികളില്  ൈവരമി ാ യും  സംഭവിേക്കണേമ.  
അെ ില്  തിമകളി ല്  പൂജി വാനു  ഉത്സാഹം ഏ വും ദ്ധേയാ  കൂടിയതായി 
എനിക്ക് വര്ദ്ധി വേരണം.! അ ിെനെയ ി ം അ െയ ഭജി വ   
ഭ ന്മാരില്െവ ് ഏ വും േ െന  അവസ്ഥെയ വളെര േവഗത്തി ല്  
ാപി താണ്.  

ആവൃതയ് തവ്ത്സവ്രൂപം ക്ഷിതി ജലമരുദാ 

 ദയ്ാത്മനാ വിക്ഷിപന്തീ 

ജീവാന്  ഭൂയിഷ്ഠകര്മ്മവലി വിവശഗതീന്  

ദുഃഖജാേല ക്ഷിപന്തി   

തവ്ന്മായാ മാഽഭിഭൂന്മാം അയി ഭുവനപേത 

ക േത തത് ശാൈന്തയ് 

തവ്ത് പാേദ ഭ ിേരേവതയ്വദദയി വിേഭാ ! 
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 സിദ്ധേയാഗി ബുദ്ധഃ  || 9 ||   

േഹ ജഗദീശവ്ര! നിന്തിരുവടിയുെട സവ്രൂപെത്ത മറ െകാണ്ട് ഭൂമി, ജലം,വായു 
മുതലായ സവ്രൂപ ളില്  തയ്ക്ഷെ തും അേനകം കര്മ്മസമൂഹ ളാ ല്  
അസവ്ത രായിരി  (കര്മ്മഫലത്തി ടിമെ ട്ടവരയിരി ) ജീവന്മാെര 
സംസാരദുഃഖത്തില്  പിടി ത തുമായ നിന്തിരുവടിയുെട മായ എെ  
ബാധിക്കാരിതിേക്കണേമ ! േഹ ഭഗവാേന ! ആ മായെയ ശമി ി തി  
നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദത്തി  ഭ ിക്ക് മാ െമ സാധയ്മാവുകയു ; എ ി ിെന 
ജ്ഞാേനാദയം വ  േയാഗിവര്    അരുളിെച ിരി .  

ദുഃഖാനയ്ാേലാകയ് ജ ശവ്ലമുദിത  വിേവേകാഽഹം ആചാരയ്വരയ്ാത് 

ലബ്ധവ് തവ് പതത്തവ്ം ഗുണചരിത കഥാ  ദ ദ്ഭവദ്ഭ ിഭൂമാ 

മായാേമനം തരിതവ് പരമസുഖമേയ  തവ്ത്പേദ േമാദിതാേഹ 

തസയ്ായാം പൂര് രംഗഃ, പവനപുരപേത! നാശയാേശഷേരാഗാ ന്   ||10|| 

ǌാ   ാണികളി ല്  വയ്സന െള കണ്ടിട്ട് ന വണ്ണം വിേവകമുണ്ടായി േ നായ 
ആചാര് നില്നി ് നിന്തിരുവടിയുെട യാഥാര്ത്ഥമായ രുപെത്ത മന ിലാക്കി 
ഗുണ േളയും അവതാരവിഷയ േളയും സംബന്ധി  കീര്ത്തനം മുതലായവയാ ല്  
ഉണ്ടായ ഭ യ്ാതിശയേത്താ കൂടിയവനായി ഈ മായെയ കട  പരമാ 
നാന്ദരുപമായ നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദത്തില്  സേന്താഷേത്താ  കൂടിയ 
വനായിരിക്കെട്ട; അതി  ഈ മായെയ ജയി ക എ താണ് ആദയ്മായി സാധി 
േക്കണ്ടതായിരി ത്. ഗുരുവാ പുേരശ! േരാഗ െളെയ ാം നശി ിേക്കണേമ !  

ഭ ിസവ്രൂപവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ െ ാന്നാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 944 
വൃത്തം : - ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 92 - കര്മ്മമി ഭ ിസവ്രൂപവര്ണ്ണനം 
 

േവൈദഃസര് ാണി കര്മ്മാണയ്ഫലപരതയാ 

 വര്ണ്ണിതാനീതി ബുദ്ധവ്ാ 

താനി തവ് ര്പ്പിതാേനയ്വ ഹി സമനുചരന്  

 യാനി ൈനഷ്കര്മ്മയ്മീശ ! 

മാ ഭൂേദവ്ൈദര്  നിഷിേദ്ധ കുഹചിദപി മനഃ 

 കര്മ്മവാചാം വൃത്തിഃ 

ദുര് ര്ജ്ജം േചദവാപ്തം, തദപി ഖലു ഭവ 

 തയ്ര്പ്പേയ ചിത് കാേശ ..  || 1 || 

ഈശവ്ര! േവദ ളാല്  കര്മ്മ ളി ല്  ഫലാേപക്ഷേയാ കൂടാെത 
ഈശവ്രാര് ണബുദ്ധയ്ാ െചേ ണ്ടതാെണ ാണ് വര്ണ്ണിക്കെ ട്ടിരി ത് എ ് 
മന ിലാക്കി ആ കര്മ്മ െള നിന്തിരുവടിയി ല്  സമര് ി  െകാ തെ  
ആചരി വനായിട്ട് കര്മ്മനിവൃത്തിസാധയ്മായ ജ്ഞാനെത്ത ാപി െകാ ാം. 
േവദ ളാല്  നിേഷധിക്കെ ട്ടിരി  ഒരു കര്മ്മത്തി ം മന ി ം കര്മ്മത്തി ം 
വാക്കി ം വയ്ാപാരമുണ്ടാവരുേത! ഒഴി കൂടാത്ത നിഷിദ്ധകര്മ്മം  
വ േചരുകയാെണ ില്  അതിേനയും ചിത് കാശസവ്രുപനായ നിന്തിരുവടിയി ല്  
സമര് ി കയും െച ാം.  

യസ്തവ്നയ്ഃ കര്മ്മേയാഗഃ തവ ഭജനമയ  

 ചാഭീഷ്ടമൂര്ത്തിം 

ഹൃദയ്ാം സൈത്തവ്കരൂപാം ദൃഷദി ഹൃദി മൃദി 
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 കവ്ാപി വാ ഭാവയിതവ് 

പു ൈപര്  ഗൈന്ധര്  നിേവൈദയ്ഃ അപി ച  

 വിരചിൈതഃ ശ ിേതാ, ഭ ിപൂൈതഃ  

നിതയ്ം വരയ്ാം സപരയ്ാം വിദധദയി വിേഭാ ! 

 തവ്ത് സാദം ഭേജയം  || 2 || 

മു പറ  ൈവദികര്മ്മത്തില്നി  ഭി വും നിന്തിരുവടിയുെട 
ഉപാസനാരൂപത്തി തുമായ കര്മ്മേയാഗം യാെതാേ ാ അതി ല്  മന ി  
ആനന്ദം ന ്കു വ ം ശുദ്ധസത്തവ്മൂര്ത്തിയുമായ ഇഷ്ടേദവതെയ ക ിേലാ മണ്ണിേലാ 

ദയത്തിേലാേവെറ ഏെത ി െമാ ിേലാ സ ി ് ശ ിക്കനുസരി വിധം 
ഒരുക്കെ ട്ടവയും ഉത്തമമായ ഭ ിെകാ  പരിശുദ്ധ ളാക്കെ ട്ടവയുമായ 
സുഗന്ധപു െകാ ം ചന്ദനം മുതലായവെകാ ം നിേവദയ് െകാ ം 
ദിവേസന േ മായ പൂജെയ അനു ി വനായിട്ട് േഹ ഭഗവാേന ! 
നിന്തിരുവടിയുെട അനു ഹെത്ത ǌാ   ാപിേക്കണേമ !  

ീശൂ ാഃ തവ്ത്കഥാദി  വണവിരഹിതാഃ 

 ആസതാം, േത ദയാര്ഹാഃ 

തവ്ത്പാദാസന്നയാതാന്  ദവ്ിജകുലജനുേഷാ 

 ഹന്ത! േശാചാമയ്ശാന്താന്   

വൃത്തയ്ര്ത്ഥം േത യജേന്താ, ബഹുകഥിതമപി 

 തവ്ാം അനാകര്ണ്ണയേന്താ 

ദൃപ്താ വിദയ്ാഭിജാൈതയ്ഃ കിമു ന വിദധേത, 

 താദൃശം മാ കൃഥാ മാം      || 3 || 
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നിന്തിരുവടിയുെട ചരി വണം സാധിക്കാത്തവരായിരി  സവ്ധര്മ്മാനു ാന 
നിരതന്മാരായി കു ംബഭരണാദികളില്  േ ശി  ീക  , േസവവൃത്തിയില്  
ഏര്െ  കഴിയു  ശു ന്മാര്  മുതലായവര്  കരുണ  അര്ഹന്മാരാണ്. അവരുെട 
കാര് മിരിക്കെട്ട, നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദ ക്ക െത്തത്തിയവരും മേനാജയം 
വരാെത വിഷയാസ ിേയാ കൂടിയവരുമായ ാഹ്മണവംശത്തില്  
ജനി ിരി വെര റി ് ǌാ   ഏ വും ദുഃഖി ; അവര്  ഉപജീവനത്തി േവണ്ടി 
മാ ം യത്നി വരായി തി, തി, പുരാണാദികളാല്  വളെരയധികം 
ഉപേദശിക്കെ ട്ടി ം നിന്തിരുവടിെയ ലവേലശം ദ്ധിക്കാത്തവരായി അറിവ്, 
കലമഹിമെയ ിവയാല്  അഹ രി വരായി എെന്ത തെ  െച ി ! എെ  
അ ിെനയു വനാക്കിത്തീര്ക്കരുേത. 

പാേപാഽയം കൃഷ്ണ രാേമതയ്ഭിലപതി നിജം 

 ഗൂഹിതും ദുശ്ചരി ം 

നിര് ജ്ജസയ്ാസയ് വാചാ ബഹുതര  

 കഥനീയാനി േമ വിഘ്നിതാനി 

ാതാ േമ വന്ധയ്ശീേലാ ഭജതി കില സദാ 

 വി മിത്ഥം ബുധാംേസ്ത 

നിന്ദന്ത ൈച്ചര്ഹസന്തി തവ്യി നിഹിതമതീ ന്  

 താദൃശം കാ കൃഥാ മാം    || 4 || 

ഈ മഹാപാപി തെന്റ ദുര്വൃത്തിപരമായ ജീവിതെത്ത മറ െവ തി േവണ്ടി കൃഷ്ണ 
! രാമ ! എ ി ിെന പുല ിെക്കാണ്ടിരി . നാണമി ാത്ത ഇവെന്റ വാ െകാണ്ട് 
എനിക്ക് പറേയണ്ടവയായ ധാനെ ട്ട പല വിഷയ ം തടയെ  പാഴായിേ ായി; 
യാെതാരു ഉപകാരവുമി ാത്ത സവ്ഭാവേത്താ കൂടിയ എെന്റ സേഹാദരനാവെട്ട എ ാ 
സമയ ം ഭജി െക്കാണ്ടിരി കയാണ്;" എ ി ിെന ആ ദുരഹ ാരിക   
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സജ്ജന െള പു ി  ! നിന്തിരുവടിയില്  ഉറ  ഭ ിവിശവ്ാസേത്താ കൂടിയവെര 
പരസയ്മായി പരിഹസി കയും െച . എെ  അ ിെനയു  
വനാക്കിത്തീര്ക്കരുേത ! 

േശവ്തച്ഛായം കൃേത തവ്ാം മുനിവരവപുഷം 

 ീണയേന്ത തേപാഭിഃ 

േ തായാം ര്ുവാദയ്ങ്കിതം അരുണതനും 

 യജ്ഞരൂപം യജേന്ത, 

േസവേന്ത ത മാര്ൈഗ്ഗഃ വിലസദരിഗദം 

 ദവ്ാപേര ശയ്ാമളാംഗം 

നീലം സംകീര്ത്തനാൈദയ്ഃ ഇഹ കലിസമേയ 

 മനുഷാസ്തവ്ം ഭജേന്ത  ||   5 ||  

കൃതയുഗത്തില്  നിന്തിരുവടിെയ െവ ത്ത നിറേത്താ ം ഹ്മചാരിയുെട 
േവഷേത്താ ംകൂടിയവനായി തപ ക െകാണ്ട് ആരാധി ് ീതിെ ; 
േ തായുഗത്തില്  ക് , വം മുതലായ യാേഗാപകരണ െള ധരി വനായി 
ര വര്ണ്ണേത്താ കൂടിയവനായി യാഗസവ്രൂപിയായിരി  നിന്തിരുവടിെയ 
യാഗേഹാമാദിക െകാ  പുജി . ദവ്ാപരയുഗത്തില്  കാശി െകാണ്ടിരി  
ച േത്താ ം ഗദേയാ ംകൂടിയവനായി ശയ്മളനിറേത്താ കൂടിയവനായിരി  
നിന്തിരുവടിെയ സ ി ് ത മാര് ത്തി ല്  പറെയെ ട്ടി  പൂജാവിധിക െകാണ്ട് 
ആരാധി ; ഈ കലിയുഗത്തിലാവെട്ട നീലനിറേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ 
മനുഷയ്ന്മാര്  നാമാസംകീര്ത്തനം മുതലായവെകാണ്ട് ഭജി .  

േസാഽയം കാേലയകാേലാ ജയതി മുരരിേപാ! 

 യ  സങ്കീര്ത്തനാൈദയ്ഃ 

നിരയ്ൈത്നേരവ മാര്ഗ്ഗഃ അഖിലദ ! ന ചിരാത് 
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 തവ്ത് സാദം ഭജേന്ത 

ജാതാേ ാതാകൃതാദൗ അപി ഹി കില കലൗ 

 സംഭവം കാമയേന്ത 

ൈദവാത്തൈ വ ജാതാന്  വിഷയ വിഷരൈസഃ 

 മാ വിേഭാ ! വഞ്ചയാസ്മാന്    ||  6 || 

േഹ മുകുന്ദ ! അഭീഷ്ട െള ാം നല്  േദവ ! നി യാസം സാധിക്കാവു വയായ 
നാമസ ീര്ത്തനം മുതലായ ഉപായ െക്കാണ്ട് യാെതാരു കാലത്തിലാേണാ 
നിന്തിരുവടിയുെട അനു ഹം വളെര േവഗത്തില്  ലഭി തു അ കാരമു  ഈ 
കലികാലം വിശിഷ്ടമായി ജയി രു ; കൃതയുഗം േ തയുഗം മുതലായ കാല ളില്  
ജനി വര്കൂടി കലികാലത്തി ല്  ജനനെത്ത ആ ഹി കയാണേ ാ െച തു; 
ഭാഗയ്വശാല്  ആ കലിയുഗത്തില്തെ  ജനി വരായ ǌ െള വിഷയ ളാകു  
വിഷരസ െകാണ്ട് നിന്തിരുവടി വ ി കളയരുേത. 

ഭ ാസ്താവത് കലൗ സ ഃ മിലഭുവി തേതാ 

 ഭൂരിശ, സ്ത  േചാൈച്ചഃ 

കാേവരീം താ പര്ണ്ണീമനു കില 

 ഘൃതമാലാം ച പുണയ്ാം തീചീം 

ഹാ! മാമേപയ്തദന്തര്ഭവ, മപി ച വിേഭാ! 

 കിഞ്ചിദഞ്ച സം 

തവ് ാശാപാൈശര്  നിബദ്ധയ് മയ ന ഭഗവന്  ! 

 പൂരയ തവ്ന്നിേഷവാം    || 7 || 
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കലികാലം തുട ിയമുത ്കുതെ  ഭ ന്മാര്  വളെര ഉണ്ടായിരു ിരി ം; 
അതി ംെവ ധികം ാവിഡേദശത്തി ം വളെരേയെറ ഉണ്ടായിരു ിരി ം; അവിെട 
പരിശുദ്ധ ളായ കാേവരീ നദിേയയും താ പര്ണ്ണി എ  നദിേയയും തമാലെയ  
സംബന്ധി  േദശ ളില്  വളെര അധികമായിട്ടാണ് അ ിെനയു  
ഭ ന്മാരുണ്ടായി ത്; ഭാവയ്വശാല്  ഇതി െ ട്ട േദശത്തി ല്  ജനി വനും 
എ ; നിന്തിരുവടിയില്  അ ം ഭ ിരസേത്താ കൂടിയവനുമായ എെ യും േഹ 
ഭഗവാേന ! വിഷയാസാ ിയാകു  പാശ െകാണ്ട് േമാഹി ിക്കരുേത ! േഹ 
ഭഗവാേന ! നിന്തിരുവടിയി  ഭ ിെയ പരിപൂര്ണ്ണമാക്കിത്തേരണേമ. 

ദൃഷ്ടവ്ാ ധര്മ്മ ഹം തം കലിമപകരുണം 

 ാങ്മഹീക്ഷീത് പരീക്ഷി- 

ദ്ധ ം വയ്ാകൃഷ്ടഖഡ്േഗാഽപി ന  വിനിഹതവാന്  

 സാരേവദീ ഗുണാംശാത് 

തവ്േത്സവാദയ്ാശു സിേദ്ധയ്ത് അസദിഹ ന തഥാ തവ്ത്പേര ൈചഷ 
ഭീരുഃ 

യ  ാേഗവ േരാഗാദിഭിരപഹരേത 

 ത  ഹാ ശിക്ഷൈയനം  || 8 || 

മു പ് പരീക്ഷിത്ത് എ  മഹാരാജാവ് നിര്ദയമായി ധര്മ്മെത്ത േ ാഹി ിരു  
കലിപുരുഷെന കണ്ടിട്ട് അവെന വധി തി  വാെള യര്ത്തിെയ ി ം 
സാരാംശെത്ത അറിയു തി  കഴിവു വനായിരു തുെകാണ്ട് ഗുണത്തിെന്റ 
അംശംഉണ്ടായിരു തുെകാണ്ട് െകാ ി ; ഈ കലിയുെട യുഗത്തില്  നിന്തിരുവടിയുെട 
േസവ മുതലായവ വളെരേവഗത്തില്  േമാക്ഷെത്ത െകാ താണ്; ദുഷ്കര്മ്മമാവെട്ട 
അതിെന്റ ഫലെത്ത ഉടനടി െകാ കയുമി ; ഈ കലിപുരുഷ   നിന്തിരുവടിയുെട 
ഭ ന്മാരില്  ഭയമു വനുമാണ്.  എ ാല്  ഭഗവ ഭജനമാരംഭി തി മു പ് 
േരാഗം, ദാരി യ്ം മുതലായ പീഢക െകാണ്ട് മന ിെന പി തിരി ി  
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എ തുെകാണ്ട് ഈ കാര് ത്തി ല്  ഈ കലിപുരുഷെന ശിക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതു 
മഹാകഷ്ടമായ സംഗതിയാണ് ! 

ഗംഗാ ഗീതാ ച ഗായ യ്പി ച തുലസികാ 

 േഗാപികാചന്ദനം തത് 

സാല ാമഭിപുജാ പരപുരുഷ ! തൈഥകാദശീ 

 നാമവര്ണ്ണാഃ 

ഏതാനയ്ഷ്ടാപയ്യത്നാനയ്യി ! കലിസമേയ 

 തവ്ത് സാദ വൃദ്ധയ്ാ 

ക്ഷി ം മു ി ദാനീതയ്ഭിദധു ഋഷയഃ 

േതഷു മാം സജ്ജേയഥാഃ   ||  9 || 

േഹ പുരുേഷാത്തമ ! പരിപാവനമായ ഗംഗയും പരമപാവനമായ ഗീതയും 
അതത്തമമായ ഗായ ീ മ വും തുളസിയും വിശിഷ്ടമായ േഗാപിചന്ദനവും സാള ാമ 
പൂജയം അതുേപാെലതെ  ഏകാദശിവൃതവും ഭഗവ ാമാക്ഷര ം ഇവ എ ം 
യാസമി ാത്തവയും അ യുെട അനു ഹെത്ത വര്ദ്ധി ി തുെകാണ്ട് 

കലിയുഗത്തില്  എ ത്തി ല്  േമാക്ഷെത്ത നല് വയുമാെണ ് മഹര്ഷിമാ ര്  
അരുളിെച ി ണ്ട്. എെ  അവയില്  ആസ ിയു വനാക്കിത്തീര്േക്കണേമ. 

േദവര്ഷീണാം പിതൃണാം അപി ന പുനരൃണി 

 കിങ്കേരാ വാ സ ഭൂമ ന്  ! 

േയാഽസൗ സര്വാത്മനാ തവ്ാം ശരനമുപഗതഃ 

 സര് കൃതയ്ാനി ഹിതവ്ാ 

തേസയ്ാത്പന്നം വികര്മ്മാപയ്ഖിലമപനുദേസയ്വ 
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 ചിത്തസ്ഥിതസ്തവ്ം 

തേന്മ പാേപാത്ഥതാപാന്  പവനപുരപേത ! 

 രുന്ധി, ഭ ിം ണീയാഃ    ||  10 || 

േഹ ഗുരുവായുപുേരശനായ കൃഷ്ണ ! യാെതാരു ഈ ഭ   എ ാ കര്മ്മ േളയും 
ഉേപക്ഷി ് മനഃപുര് മായി നിന്തിരുവടിേയ ശരണം ാപി േവാ അവ   
പി ീെടാരിക്ക ം േദവന്മാര്േക്കാ മഹര്ഷിമാര്േക്കാ പിതൃക്ക തേ ാേയാ 
കടെ ട്ടനായിേട്ടാ ഭൃതയ്നായിെട്ടാ ഭവി ി . അവെന്റ ദയത്തില്തെ  
സ്ഥിതിെച  നിന്തിരുവടി അവ  ഉണ്ടായി  എ ാ നിഷിദ്ധ കര്മ്മ േളയും 
േവര കളയു ; അതുെകാണ്ട് എെന്റ പാപകര്മ്മംെകാ ണ്ടായി  
ആമയ െള ാം നീക്കം െചേ ണേമ ! ഭ ിേയയും ഢമാേക്കണേമ ! 

കര്മ്മമി ഭ ിസവ്രൂപവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ ിരണ്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 954. 
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Dasakam 93 - ഗുരുശിക്ഷാവര്ണ്ണനം 
 

ബ േസ്നഹം വിജഹയ്ാം തവ ഹി കരുണയാ 

 തവ് ൗപാേവശിതാത്മാ 

സര് ം തയ് വ്ാ ചേരയം സകലമപി ജഗദവ്ീക്ഷയ് മായാവിലാസം 

നാനാതവ്ാത് ാന്തിജനയ്ാത് സതി ഖലു 

 ഗുണേദാഷാവേബാേധ വിധിര്വാ 

വയ്ാേസേധാ വാ, കഥം തൗ തവ്യി നിഹിതമേതഃ വീതൈവഷമയ്ബുേദ്ധഃ
 || 1 || 

നിന്തിരുവടിയുെട കാരുണയ്ംെകാ തെ  ǌാ   ബ ജന േളാ   േ ഹെത്ത 
ഉേപക്ഷി െകാ ാം.  നിന്തിരുവടിയില്  ഉറ ിക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവനായി 
പ െത്ത മുഴുവനുംതെ  മായാകാര് മാെണ ് കണ്ടറി ് എ ാ 

കര്മ്മ േളയും പരിതയ്ജി ് സ രി െകാ ാം; േമാഹംെകാ ണ്ടായി  
േഭദബുദ്ധിയാല്  ഗുണം, േദാഷം എ ് േവര്തിരി  േനാ േ ാ   മാ മാണേ ാ 
വിധി  കര്മ്മേമാ നിേഷധി  കര്മ്മേമാ ഉണ്ടായിത്തീരു ത്. നിന്തിരുവടിയി റ ി  
ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനും േദദ മബുദ്ധിയി ാത്തവനും ആ ര  വിധ കര്മ്മ ം 
എ ിെനയുണ്ടാവും.  

ഷ്ണാേലാപമേ  സതതകൃതധിേയാ 

 ജന്തവഃ സന്തയ്നന്താഃ 

േതേഭയ്ാ വിജ്ഞാനവത്തവ്ാത് പുരുഷ ഇഹ വരഃ, 

 തജ്ജനിര് ര് ൈഭവ 
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ത ാപയ്ാത്മാഽഽത്മനഃസയ്ാത് സുഹൃദപി ച രിപുഃ 

 യസ്തവ്യി നയ്സ്തേചതഃ 

തേപാച്ഛിേത്തരുപായം സ്മരതി സ ഹി സുഹൃത് 

 സവ്ാത്മൈവരീ തേതാഽനയ്ഃ   ||  2 || 

വിശ ം ദാഹവും ശമി ി തില്  മാ ം ഏതു സമയ ം ദ്ധേയാ കൂടിയ ജീവിക   
വളെരയുണ്ട്. വിേവകജ്ഞാനേത്താ കൂടിയിരി തുെകാണ്ട് ആ ജീവികേളക്കാ   ഈ 
േലാകത്തില്  മനുഷയ്നാണ് േ നായിരി ത്. ആ മനുഷയ്ജന്മമാവെട്ട 
എ ത്തില്  കി തുമ . ആ മനുഷയ്ജന്മത്തി ം താ തെ യാണ് തെന്റ ബ വും 
ശ വു കൂടിയായിരി തു; യാെതാരുത്ത   നിന്തിരുവടിയി ല്  അര് ിക്കെ ട്ട 
മനേ ാ കൂടിയവനായി സംസാരദുംഖത്തിെന്റ േവര തി  വഴിെയ ി 
ആേലാചി െകാണ്ടിരി േവാ, അവ   തെ യാണ് തെന്റ ബ വാകു ത്. 
അവേനക്കാ   േവെറാരു വിധത്തി വ   തെന്റ ആത്മാവി തെ  
വിേരാധിയുമാണ്. 

തവ്ത്കാരുേണയ് വൃേത്ത ക ഇവ നഹി ഗുരുഃ 

 േലാകവൃേത്തഽപി ഭൂമന്  ! 

സര് ാ ാന്താഽപി ഭൂമിഃ നഹി ചലതി, തതഃ 

 സത് ക്ഷമാം ശിക്ഷേയയം 

ഗൃ ണീയാമീശ! തത്തദവ്ിഷയ പരിചേയഽ 

 പയ് സ ിം സമീരാത് 

വയ്ാപ്തതവ്ം ചാത്മേനാ േമ ഗഗനഗുരുവശാത് 

 ഭാതു നിര്േ പതാ ച    || 3 || 
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സര് വയ്ാപിയായിരി  ഭഗവാേന ! നിന്തിരുവടിയുെട കാരുണയ്ം ഉണ്ടായാല്  
േലാകവൃത്തത്തില്  ആരാണ് ഗുരുവിെനേപാെല ആകാത്തത് ? ഭൂമി എ ാ 
വ ക്കളാ ം ആ മിക്കെ ട്ടിരു ാ ം സവ്മാര് ത്തില്നി  അണുേപാ ം 
മാ ി േ ാ. ആ ഭൂമിയില് നി  ഉത്തമമായ ക്ഷമാഗുണെത്ത ǌാ   പഠിക്കാം; 
അതാതു വിഷയ േളാ  കൂടി പരിചയി തായാ ം അവയില്  പ ി ിടിക്കാതിരി ക 
എ തിെന വായിവില്നി  ഹി െകാ ാം. ആത്മാവി  സര് വയ്ാപ്തിയും 
യാെതാ ിേനാ ം ബന്ധമി ാതിരി ക എ തും എനി  ആകാശമാകു  
ഗുരുവില്നി  കാശി മാറാകെട്ട. 

സയ്ച്ഛഃ സയ്ാം പാവേനാഽഹം മധുര ഉദകവ 

ദവ്ഹ്നിവന്മാ സ്മ ഗൃ ണാം 

സര് ാന്നീേനാഽപി േദാഷം, തരുഷു തമിവ മാം 

 സര് ഭൂേതശവ്േവയാം 

പുഷ്ടിര്നഷ്ടിഃ കലാനാം ശശിന ഇവ തേനാഃ 

 നാത്മേനാഽസ്തീതി വിദയ്ാം 

േതായാദിവയ്സ്ത മാര്ത്താണ്ഡവദപി ച തനു 

 േഷവ്കതാം തവ്ത് സാദാത്   || 4 || 

ǌാ   ജലെമ തുേപാെല നിര്മ്മലനായും പരിശുദ്ധനായും 
മ രസവ്ഭാവേത്താ കൂടിയവനായും ഭവിേക്കണേമ, കാണു െത ാം 
ഭക്ഷി വനായാ ം അഗ്നിേയ തുേപാെല യാെതാരു േദാഷവും 
ബാധിക്കാതിരിേക്കണം. വൃക്ഷ~ഘളില്  ആ അഗ്നിേയ എ തുേപാെല എെ  എ ാ 
ശരീര ളി ം ഇരി വനായി അറിയുമാറാേവണം; വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും ച െന്റ 
കലക മാ മാെണ േപാെല ശരീരത്തി  മാ മാെണ ം ആത്മാവി  
ഇെ ം അറിയാറാേവണം; ജലം മുതലായവയില്  െവേ െറ കാണെ  
സൂര് െന തുേപാെല ശരീര ളി ം േവെറ കാണെ  ആത്മാവിെന്റ 
ഏകതവ്െത്ത നിന്തിരുവടിയുെട അനു ഹത്താല്  അറിയുമാറാേവണം.  
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േസ്നഹാത് വയ്ാധാത്ത പു ണയമൃത  

 കേപാതായിേതാ മാ സ്മ ഭുവം 

ാപ്തം ാശ്നന്  സേഹയ ധമപി ശയുവത് 

 സി വത് സയ്ാമഗാധഃ 

മാ പപ്തം േയാഷിദാദൗ ശിഖിനി ശലഭവത് 

 ഭൃംഗവത് സാരഭാഗീ 

ഭൂയാസം, കി  തദവ്ത് ധനചയനവശാത് 

മാഹമീശ ! േണശം.   || 5 || 

േ ഹംെകാണ്ട്, േവടനാല്  പിടിക്കെ ട്ട കു ളി  േ ഹംെകാണ്ട് ജീവെന 
കള  ാവിെനേപാെല ആയിത്തിരരുേത! െപരു ാ ിെനേപാെല വ തുംകി തു 
ഭക്ഷി വനായി ഒ ം കിട്ടാതിരു ാ ല്  വിശ ിേനയും സഹി തി  
കഴിവു വനായിതീേരണം.! സമു െമ തുേപാെല ഗാംഭീര് േത്താെട 
കൂടിയവനാേവണം; അഗ്നിയില്  പാ െയ തുേപാെല ീകളി ം മ ം മി ് െച  
ചാടിേപാവരുേത! വണ്ട് എ തുേപാെല സാരംശെത്ത മാ ം 
ഹി വനായിതീേരണേമ! എ ാല്  േഹ ഭഗവാേന ! അതിെനെപാേല ǌാന്  

ധനം േശംഖരി ക എ  ഏകഉേദ്ദശത്തില്  മെ ാം മറ  യാെതാ ി ം കു ി 
നശി േപാവരുേത! 

മാ ബദ്ധയ്ാസം തരുണയ്ാ അജ ഇവ വശയാ നാര്ജ്ജേയയം ധനൗഘം 

ഹര്ത്താനയ്സ്തം ഹി മാദ്ധവ്ീഹര ഇവ മൃഗവ്വന്മാ മുഹം ാമയ്ഗീൈതഃ 

നാതയ്ാസേജ്ജയ േഭാേജയ് ഝഷ ഇവ ബഡിേശ പിംഗലാവന്നിരാശഃ 

സുപയ്ാം ഭര്ത്തവയ്േയാഗാത് കുരര ഇവ വിേഭാ സാമിേഷാഽൈനയ് ര്ന്ന 
ഹേനയ്  || 6 || 
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പിടിയാനയാല്  െകാ നാനെയ തുേപാെല യുവതികളാ ല്  ǌാ   
ബന്ധിക്കെ ടരുേത ! അതിയായ ധനം സ ാദി ് സൂക്ഷി െവക്കാതിരിേക്കണേമ ! 
േതെന വ   എ േപാെല ആ സവ്ത്തിെന േവെറാരുവ   അടക്കി 
അനുഭവി കയാണേ ാ െച ത്; മാനിെനേപാെല ാമയ് ളായ 
ഗീത െകാണ്ട് േമാഹികാതിരിേക്കണേമ ! ണ്ടലില്  മത്സയ്െമ തുേപാെല 
ആഹാരപദാര്ത്ഥ ളില്  അതിയായ ആസ ിയുണ്ടാവരുേത ! പിംഗളെയ  
േവശയ്െയെപാെല ആശെയാഴി വനായി ഉറ മാറാേകണേമ ! ഭഗവാേന ! 
മാംസേത്താ കൂടിയ കരരെമ  പക്ഷി മ വയാെല തുേപാെല രക്ഷിേക്കണ്ടതായ 
വ ക്കേളാ  സംബന്ധംെകാണ്ട് അനയ്ന്മാരാല്  ǌാ   
ഹിംസിക്കെ ടാതിരിേക്കണേമ ! 

വര്േത്തയ തയ് മാനഃസുഖമതി ശിശുവത് 

 നിസ്സഹായശ്ചേരയം 

കനയ്ായാ ഏകേശേഷാ വലയ ഇവ വിേഭാ ! 

 വര്ജ്ജിതാേനയ്ാനയ്േഘാഷഃ 

തവ്ച്ചിേത്താ നാവബുൈദ്ധയ് പരമിഷുകൃദിവ 

ക്ഷ്മഭൃദായാനേഘാഷം 

േഗേഹഷവ്നയ് ണീേതഷു അഹിരിവ നിവസാ 

ന േരാര്  മന്ദിേരഷു   ||  7 || 

മാനം അവമാനം എ ിവയുേപക്ഷി ് െചറിയ കുട്ടിെയ തുേപാെല പരമസുഖേത്താെട 
ഇരി മാറാേകണം. ! ഭഗവാേന! ഒ മാ ം േശഷി തായ കനയ്കയുെട 
ൈകവളെയ തുേപാെല പര രം സംഭാഷനമി ാത്തവനായി േവെറാരു 
സഹായേത്താ കൂടാത്തവനായി സ രി മാറാേകണം ! അെ വാ   ഉ ം 
േനാക്കിയിരി വ   രാജയാ േഘാഷെത്ത എ തുേപാെല നിന്തിരുവടിയി ല്  
ഉറ ി ിരി  മനേ ാ കൂടിയവനായി മെ ാനിെന അറിയാതിരി മാറാേകണം. 
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എലിയുെട മാള ളില്  പാ ് എ തുേപാെല മ വരാ ല്  െകട്ടെ ട്ടിരി  
ഭവന ളില്  പാര് മാറാേകണേമ ! 

തവ്േ വ തവ്ത്കൃതം തവ്ം ക്ഷപയസി ജഗദി 

 ത ര്ണ്ണനാഭാത് തീയാം 

തവ്ച്ചിന്താ തവ്ത്സവ്രൂപം കുരുത ഇതി ദൃഢം 

 ശിക്ഷേയ േപശകാരാത് 

വിഡ്ഭസ്മാത്മാ ച േദേഹാ ഭവതി ഗുരുവേരാ 

 േയാ വിേവകം വിര ിം 

ധേത്ത സഞ്ചിന്തയ്മാേനാ, മമ തു ബഹുരുജാ 

 പീഡിേതാഽയം വിേശഷാത്   ||  8 || 

നിന്തിരുവടി നിന്തിരുവടിയാല്  പ െത്ത നിന്തിരുവടിയില്തെ  ലയി ി കള  
എ  ചിലന്തിയില്നി  മന ിലാ മാറാേകണം. അ യുെട ധയ്ാനം അ യുെട 
സവ്രൂപ ാപ്തിെയ െച  എ  േവട്ടാളന്  എ  ജീവിയില്നി  നി യമായി 
അറി െകാ ാം. യാെതാ  വഴിേപാെല ആേലാചിക്കെ തായിട്ട് 
അറിവിേനയും ൈവരാഗയ്േത്തയും ഉണ്ടാ േവാ, വര്ദ്ധി  േരാഗംെകാണ്ട് 
പീഡിക്കെ ട്ട എെന്റ ഈ ശരീരംതെ  േതയ്കി ് വിേവകൈവരാഗയ് േള 
േ ാത്സാഹി ി േവാ, മലമായിേട്ടാ, ഭസ്മമായിെട്ടാ രൂപന്തരം ാപി  
അ കാരമു  േ നായ ഗുരുവായി ഭവി . 

ഹീ ഹീ ! േമ േദഹേമാഹം തയ്ജ പവനപുരാധീശ! 

 യത് േ മേഹേതാഃ 

േഗേഹ വിേത്ത കല ദിഷു ച വിവശിതാഃ 

 തവ്ത്പദം വിസ്മരന്തി 
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േസാഽയം വേഹ്നഃശുേനാ വാ പരമിഹ പരതഃ 

 സാ തം ചാക്ഷികര്ണ്ണ 

തവ്ഗ്ജിഹവ്ാദയ്ാ വികര്ഷന്തയ്വശമത ഇതഃ 

 േകാഽപി ന തവ്ത്പാദ  േജ   ||  9 || 

േഹ ഗുരുവായുപുേരശ! കഷ്ടം കഷ്ടം! എനി  ശരീരത്തി  േമാഹെത്ത 
ഇ ാതാേക്കണേമ ! യാെതാ ി  വാത്സലയ്ംെകാണ്ട് ഭവനത്തി ം ധനത്തി ം 
ഭാര് ാപു ാദികളി ം പരാധീനെ ട്ടവനായി നിന്തിരുവടിയുെട തൃ ാദെത്ത 
മറ കളയു േവാ അ കാരമു  ഈ ശരീരം ഈ േലാകത്തില്  നശി കഴി ാ ല്  
േകവലം അഗ്നിയുേടേയാ, ശവ്വിേന്റേയാ അധീനത്തിലാവു ; ജീവി ിരി േ ാ   കണ്ണ്, 
കാത്, തവ്ക്ക്, നാവ് മുതലായ ഇ ിയ   ഇ ിയജയം സാധിക്കാെത 
അവ ടിമെ  കിട  ഇതിെന അേ ാ ം ഇേ ാ ം പിടി വലി െകാണ്ടിരി . 
നിന്തിരുവടിയുെട പാദാരവിന്ദത്തിേല  ഇവയിെലാ ിെ ി ം പിടി വലി മി .  

ദുര് ാേരാ േദഹേമാേഹാ യദി പുനരധുനാ, 

 തര്ഹി നിേശ്ശഷേരാഗാന്  

ഹൃതവ് ഭ ിം ഢീഷ്ഠാം കുരു തവ പദ 

 പേങ്കരുേഹ പങ്കജാക്ഷ ! 

ന നം നാനാഭവാേന്ത സമധിഗതമമും 

 മു ിദം വി േദഹം 

േ  ഹാ ഹന്ത ! മാ മാ ക്ഷിപ വിഷയരേസ 

 പാഹി മാം മാരുേതശ!  ||  10 || 

േഹ സരസീരുഹാക്ഷ! ഈ ശരീരത്തി  േമാഹം ത വാ   
കഴിയാത്തതാെണ ില്  ആ നില ് ഈ ജന്മത്തില്തെ  േരാഗ െളെയ ാം 
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നശി ി ് നിന്തിരുവടിയുെട പാദപ മത്തില്  ഏ വും ഢമായ ഭ ിെയ നല്േകണേമ! 
നി യമായി ം അേനക ജന്മ െട അവസാനത്തില്  സിദ്ധി ി  േമാക്ഷെത്ത 
തരു തായ ഈ ാഹ്മണശരീരെത്ത നി ാരമായ വിഷയസുഖത്തില്  
ത ിക്കളയരുേത! ഇത് വളെര കഷ്ടമാണ് ; ഗുരുവാ ര ാ! എെ  രക്ഷിേക്കണേമ.  
വൃത്തം. രാ. 

ഗുരുശിക്ഷാവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ ിമൂന്നാംദശകം സമാപ്തം. ആദിതഃ േ ാകാഃ 964.
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Dasakam 94 -തത്തവ്ജ്ഞാേനാല്പത്തി കാരവര്ണ്ണനം 
 

ശുദ്ധാ നിഷ്കാമധര്ൈമ്മഃ വരഗുരുഗിരാ 

 തത്സവ്രൂപം പരം േത 

ശുദ്ധം േദേഹ ിയാദി വയ്പഗതമഖില 

  വയ്ാപ്തമാേവദയേന്ത 

നാനാതവ്സ്ഥൗലയ്കാര്ശയ്ാദി തു ഗുണജവപു 

 സ്സംഗേതാഽധയ്ാസിതം േത 

വേഹ്നര്  ദാരു േഭേദഷു ഇവ മഹദണുതാ- 

 ദീപ്തതാശാന്തതാദി   || 1 || 

ഫലെത്ത ഉേദ്ദശിക്കാെത അനു ിക്കെ  ധര്മ്മ ളാ ല്  പരിശുദ്ധന്മാരായി വ ര്  
േ നായ ഗുരുവിെന്റ ഉപേദശംെകാണ്ട് ശരീരം, ഇ ിയ   മുതലായവയില്നി  
േവര്െ ട്ടതും പരിശുദ്ധവും എ ം നിറ ിരി തുമായ നിന്തിരുവടിയുെട ആ 
അതിേ മായിരി  നിഷ്കളസവ്രൂപെത്ത അറിയു ; നിന്തിരുവടിയുെടെത  
പറയെ  നാനാതവ്ം, ലതവ്ം, കാര്ശയ്ം മുതലായ ധര്മ്മ ളാവെട്ട 
പലവിധത്തി  വിറകെകാ ികളില്  അഗ്നിയുെട മഹതവ്ം, അണുതവ്ം, 
ജവ്ലനം,ശാന്തതവ്ം മുതലായവേപാെല ഗുണകാര് മായ ശരീരമാകു  ഉപാധിേയാ  
സംബന്ധംനിമിത്തം ആേരാപിക്കെ ട്ടി തു മാ മാണ്. 

ആചാര് ാഖയ്ാ അധരസ്ഥാരണി സമനുമിള 

 ച്ഛിഷയ്രുേപാത്തരാര 

ണയ്ാേവേധാദ്ഭാസിേതന ടതരപരിേബാ 
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 ധാഗ്നിനാ ദഹയ്മാേന 

കര്മ്മാലീവാസനാ തത്കൃത തനുഭുവന 

 ാന്തി കാന്താര പൂേര 

ദാഹയ്ാഭാേവന വിദയ്ാശിഖിനി ച വിരേത 

 തവ്ന്മയി ഖലവ്വസ്ഥാ  ||  2 || 

ഗുരുവാകു  ചുവട്ടിെല അരണിെയ  മരമുട്ടിേയാ  േചര്ത്ത് ഉരസെ  
ശിഷയ്നാകു  ഉത്തരാരണിെയ  േമ മുട്ടിേയാ  സംബന്ധംെകാണ്ട് ന വണ്ണം 
ാകാശി  െതളിേവറിയ ജ്ഞാനമാകു  അഗ്നിേകാണ്ട് ാര കര്മ്മ    

െകാ ണ്ടായ വാസനയും അതുെകാ  െച െ ട്ട ശരീരം, േലാകം എ  
മവുമാകു  വനസമൂഹം ദഹി ിക്കെ  സമയം ദഹി ിക്കെ േടണ്ടതയ വ  

മെ ാ മി ാതാവുേ ാ  , ഹ്മജ്ഞാനമാകു  അഗ്നി െകട്ടട േ ാ  , 
ഭഗവന്മമയമായ അവസ്ഥയാണ് സംഭവി തു. 

ഏവം തവ്ത് ാപ്തിേതാഽേനയ്ാ നഹി ഖലു നിഖില 

 േ ശഹാേനരുപാേയാ 

ൈനകാന്തതയ്ന്തികാേസ്ത കൃഷിവദഗദ- 

 ഷാഡ്ഗുണയ് ഷ്ട്ക്കര്മ്മേയാഗാഃ 

ദുര്ൈവകൈലയ്രകലയ്ാ അപി നിഗമപഥാഃ 

 തത്ഫലാനയ്പയ്വാപ്താഃ 

മത്താസ്തവ്ാം വിസ്മരന്തഃ സജതി പതേന 

 യാന്തയ്നന്താന്  വിഷാദാന്      || 3 || 
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ഇ കാരം നിന്തിരുവടിെയ ാപി തിേനക്കാള്  സകൈലധമായ ദുഃഖ േടയും 
നിവൃത്തിക്ക് മെ ാരു വഴി ഇ തെ . ഔഷധ  , ഷ ഗുണ   , ഷ കര്മ്മ    
ഈവകെയാ ം കൃഷിെയ തുേപാെല ദുഃഖെത്ത തീെര നശി ി വേയാ 
ഇ ാതായ ദുഃഖെത്ത വീ ം ഉണ്ടാവാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ത വെയാ അ .  
േവദ ളില്  പറയെ ട്ട മാര് ളാവെട്ട േദാഷ ള്  സംഭവി വാ 
നിടയു താകെകാണ്ട് ദുഃഖനിവൃത്തി  അസമര്ത്ഥ മാണു; ഒരുവിധം ശരിയായി 
അനു ിക്കെ ട്ട് ആ കര്മ്മ െട ഫല    ാപി ാേലാ അവ ര്  അഹ ാരികളായി 
നിന്തിരുവടിെയ മറ വരായി അധഃപതനം സംഭവി േ ാള്  അളവ  ദുഃഖ െള 
ാപി കയും െച .  

തവ്േ ാകാദനയ്േലാകഃ കവ് നു ഭയരഹിേതാ 

 യത് പരാര്ദ്ധദവ്യാേന്ത  

തവ്ദ്ഭീതഃസതയ്േലാേകഽപി ന സുഖവസതിഃ 

 പദ്മഭൂഃ പദ്മനാഭ ! 

ഏവം ഭാേവ തവ്ധര്മ്മാര്ജ്ജിത ബഹുതമസാം 

 കാ കഥാ നാരകാണാം ? 

തേന്മ തവ്ം ഛിന്ധി ബന്ധം വരദ ! കൃപണ 

 ബേന്ധാ ! കൃപാപൂരസിേന്ധാ  !   ||  4 || 

േഹ പത്മനാഭ! അഭീഷ്ട െള ാം നല്  േദവ! ദീനബേന്ധാ! കരുണാസാഗരേമ! 
നിന്തിരുവടിയുെട േലാകമായ ൈവകുണ്ഠേത്തക്കാ   വിനാശഭയമി ാത്തതായ 
േവെറാരു േലാകം എവിെടയാണു ത്. ഹ്മേദവ   കൂടിയും ര  പരാര്ദ്ധ    
െകാണ്ട് അവസാനി തായ സതയ്േലാകത്തില് , നിന്തിരുവടിയില്നി ് 
ഭീതനായിരിക്കെക്കാണ്ട് നിര്ഭയനായി സുഖമായിരി ി ; ഇതി ിെനയിരിെക്ക 
അധര്മ്മംെകാണ്ട് സ ാദി  േചര്ക്കെ ട്ട അേനകം പാപ േളാ കൂടിയ നരകത്തി ല്  
കിട ഴ  സംസാരിക െട സ്ഥിതിെയന്താണ് ? അതിനാല്  നിന്തിരുവടി എെന്റ 
സംസാരബന്ധെത്ത േവര േക്കണേമ.  
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യാഥാര്ത്ഥയ്ാത് തവ്ന്മയൈസയ്വ ഹി മമ ന വിേഭാ ! വ േതാ 
ബന്ധേമാക്ഷൗ  

മായാ വിദയ്ാ തനുഭയ്ാം തവ തു വിരചിതൗ 

 സവ്പ്നേബാേധാപമൗ തൗ 

ബേദ്ധ ജീവദവ്ിമു ിം ഗതവതി ച ഭിദാ 

 താവതീ, താവേദേകാ 

ഭുങ്ക്േ  േദഹ മേസ്ഥാ വിഷയഫലരസാന്  

 നാപേരാ നിര് യ്ാഥാത്മാ   ||  5 || 

സര്േ ശവ്ര! യാഥാര്ത്ഥത്തി ല്  ഈശവ്രനില്നി ് ഭി ന ാത്ത എനിക്ക് ബന്ധം, 
േമാക്ഷം എ ിവ വാ വത്തി ല്  ഇ തെ  ! എ ാല്  അവ ര ം നിന്തിരുവടിയുെട 
മായെയ ം വിദയ്െയ മു  ശരീര െകാ  സവ് ത്തി ം േബാധത്തി ം 
തുലയ് ളായി െച െ ട്ടവയാണ്; സംസാരത്താല്  ബന്ധെ ട്ടവനി ം ജീവ ി 
ാപി വനി ം വയ്തയ്ാസം ഇ േയ ഉ ; സംസാരെത്താതു ബന്ധെ ട്ടാവനായ 

ഒരുവ   േദഹമാകു  വൃക്ഷത്തി ല്  ഇരി വനായി വിഷയസുഖത്തിെന്റ 
അനുഭവരൂപത്തി  കര്മ്മഫലെത്ത അനുഭവി . ജീവ നായ മേ വ   
അനുഭവി ി ; സുഖദുഃഖ ളില്  അ വ   നിര് ികാരനായിരി േതയു .  

ജീവന്  മു തവ്േമവം വിധമിതി വചസാ 

 കിം ഫലം ? ദൂരദൂേര 

തന്നാമാശുദ്ധബുേദ്ധഃ, ന ച ലഘു മനസഃ 

 േശാധനം ഭ ിേതാഽനയ്ത്    

തേന്മ വിേഷ്ണാ ! കൃഷിഷ്ഠാഃ തവ്യി കൃതസകല 

 ാര്പ്പണം ഭ ിഭാരം, 
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േയന സയ്ാം മം  കിഞ്ചിത് ഗുരുവചന മിളത് 

 തവ്ത് േബാധസ്തവ്ദാത്മാ   ||  6 || 

ജീവ നാവു ത് ഇ വിധത്തിലാെണ ് വാ െകാണ്ട് പറയു തുെകാണ്ട് 
എന്താണ് േയാജനം? ചിത്തശുദ്ധിയി ാത്തവ  അത് വളെര ദൂരത്തില്  
തെ യാണെ ാ! ഭ ിെയക്കാള്  േവെരാ ് മനഃശുദ്ധിെയ ഉണ്ടാ തും 
എ ത്തില്  സാധിക്കാവു തായി ഇ തെ . അതിനാല്  േഹ പരമാത്മസവ്രൂപി   ! 
എനി  നിന്തിരുവടിയില്  െച െ ട്ട സമ കര്മ്മസമര് ണേത്താ കൂടിയ വര്ദ്ധി  
ഭ ിെയ ഉണ്ടാക്കിത്തേരണേമ !  

ശബ്ദ ഹ്മണയ്പീഹ യതിതമനസഃ 

 തവ്ാം ന ജാനന്തി േകചിത്, 

കഷ്ടം വന്ധയ് മാേസ്ത ചിരതരമിഹ ഗാം 

 ബി േത നി ര്സൂതിം 

യസയ്ാം വിശവ്ാഭിരാമാഃ സകലമലഹരാഃ 

 ദിവയ്ാലീലാവതാരാഃ 

 സച്ചിത്സാ ം ച രൂപം തവ ന നിഗദിതം 

 താം ച വാചം ിയാസം   ||  7 || 

നാദ ഹ്മത്തില്  (േവദത്തില് ) പരി മിക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവരായിരു ി ം 
ഇവിെട ചിലര്  നിന്തിരുവടിെയ അറിയു ി ; ഇത് വളെര കഷ്ടംതെ യാണ്; അവര്  
നി ലമായ യത്നേത്താ കൂടിയവരായി വളെരക്കാലം ഫലമി ാത്ത ചിലവാ കെള 
ൈകകാര് ം െച െവ  വന്ധയ്യായ പശുവിെന വളര് െവ  മാ ം. 
യാെതാ ില്  സകല കാരത്തി ം മേനാഹര ം എ ാവിധ േദാഷ േളയും 
ഇ ാതാ തുമായ നിന്തിരുവടിയുെട മനുഷയ്സാധാരണമ ാത്ത ലീലാവിേശഷ ം 
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അവതാരകഥക ം സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എ ിവയുെട മൂര്ത്തികരണമായ 
സവ്രൂപഭംഗിയും പറയെ ട്ടിട്ടി േയാ ആ വാക്കിെന ǌാ   െകാണ്ടാടാതിരിേക്കണേമ. 

േയാ യാവാന്  യാദൃേശാ വാ തവ്മിതി കിമപി 

 ൈനവാവഗച്ഛാമി ഭൂമന്  

ഏവം ചാനനയ്ഭാവഃ തവ്ദനുഭജനേമ വാ ിേയ 

 ൈചദയ്ൈവരിന്  ! 

തവ് ിംഗാനാം തവ്ദം ി ിയജന സദസാം 

 ദര്ശന ര്ശനാദിഃ 

ഭ യാേന്മ, തവ്ത് പൂജാനാതിനുതി ഗുണ 

 കര്മ്മാനുകീര്ത്തയ്ാദേരാഽപി   ||  8 || 

ഭഗവാേന! ശിശുപാലശേ ാ! നിന്തിരുവടി ഏതുവിധത്തി  
സവ്രൂപേത്താ കൂടിയവനാെണ ം ഏതുവിധത്തി   മഹിമാതിശയ 
േത്താ കൂടിയവനാെണ ം എ  സവ്ാഭാവവിേശഷേത്താ ം ധര്മ്മേത്താ ം 
കൂടിയവനാണ ം ഒ ംതെ  ǌാനറിയു ി ; എ ാ ം മെ ാ ി ം 
മന െവക്കാെത സര് ഭാവത്തി ം നിന്തിരുവടിയുെട ഭജനംതെ  െച ണ്ട്. 
നിന്തിരുവടിയുെട തിമക േടയും അ യുെട പാദേസവെച  ഭ ന്മാരുെട 
സഭക േടയും ദര്ശനം, ര്ശനം മുതലായവയും അ യുെട പൂജ, നമസ്കാരം, തി, 
ഗുണകര്മ്മകീര്ത്തനം ഇവയി ല്  ആസ ിയും എനി  േമല് േമ ല്  
വര്ദ്ധി വേരണേമ.  

യദയ് േഭയ്ത, തത്തത്തവ സമുപഹൃതം 

 േദവ ! ദാേസാഽസ്മി േതഽഹം, 

തവ്ദ്േഗാേഹാന്മാര്ജ്ജനാദയ്ം ഭവതു മമ മുഹുഃ 
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 കര്മ്മ നിര്മ്മായേമവ  

സൂരയ്ാഗ്നി ാഹ്മണാത്മാദിഷു ലസിത 

 ചതുര്ബ്ബാഹുമാരധേയ തവ്ാം 

തവ്ത്േ മാര് തവ്രൂേപാ മമ സതതമഭി 

 ഷയ്ന്ദതാം ഭ ിേയാഗഃ  ||  9 || 

ഭഗവാേന! എെന്ത  വ  ലഭി േവാ അെത ാം നിന്തിരുവടി  
സമര് ിക്കെ . ǌാ   നിന്തിരുവടിയുെട ദാസനായിത്തീര് ിരി .  
നിന്തിരുവടിയുെട ആലയ   അടി  വൃത്തിയാ ക മുതലായ വൃത്തി 
യഥാര്ത്ഥമായിത്തെ  അടിക്കടി എനി ണ്ടായിവേരണം.  സൂര് ന്  , അഗ്നി, 

ഹ്മജ്ഞ  , ആത്മാവ്, മുതലായവയില്  കാശി  നാ  തൃൈക്കകേളാ കൂടി 
അന്തര്ഭവി മരു  നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   ആരാധി ; നിന്തിരുവടിയി  
േ മംെകാണ്ട് മന ി  കു ര്മേയാ കൂടിയിരി കെയ  ഭ ിേയാഗം എനിക്ക് 
എ േപാഴും അഭിവൃദ്ധിെ െകാ വേരണേമ ! 

ഐകയ്ം േത ദാന േഹാമ ത നിയമ തപ 

 സ്സംഖയ്ാേയാൈഗര്  ദുരാപം 

തവ്ത്സംേഗൈനവ േഗാപയ്ഃ കില സുകൃതിതമാഃ 

 ാപുരനന്ദസാ ം 

ഭക്േതഷവ്േനയ്ഷു ഭൂയസ്സവ്പി ബഹുമനുേഷ 

 ഭ ിേമവ തവ്മാസാം 

തേന്മ തവ്ദ്ഭ ിേമവ ദൃഢയ, ഹര ഗദാന്  

 കൃഷ്ണ ! വാതാലേയശ ! ||  10 || 
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ഗുരുവാ പുേരശാ! ീകൃഷ്ണപരാമാത്മാേവ! ദാനം, േഹാമം, തം, നിയമം, തപ ്, 
സാംഖയ്ം, േയാഗം, എ ിവെയെക്കാണ്ട് നിന്തിരുവടിയി ല്  ഐകയ്ം ാപി ക എ തു 
വളെര കഷ്ടേമറിയത്തണ്. ഏ വും പുണയ്ം െച വരായ േഗാപിക   
നിന്തിരുവടിേയാ  സംസര് ംെകാ തെ  ആനന്ദപരിപൂര്ണ്ണമായ അ കാരമു  
ഐകയ്െത്ത ാപി വെ ! നിന്തിരുവടി മ  ഭ ന്മാര്  
വളെരേയെറയുണ്ടായിരു ി ം ഈ േഗാപിമാരുെട ഭ ിെയതെ യാണ് 
ബ മാനി ത്; എ ാ ം അനിക്ക് നിന്തിരുവടിയി  അൈകതവമായ 
ഭ ിേയയും ഢമു താക്കി േരാഗ േളയും ഇ ാതാേക്കണേമ ! 

തത്തവ്ജ്ഞാേനാത്പത്തി കാരവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ ിനാലാംദശകം സമാപ്തം. 
വൃത്തം. ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 95 - ഭഗവത് സവ്രൂപധയ്ാനേയാഗയ്താവര്ണ്ണനം.  
 

ആദൗ ൈഹരണയ്ഗര്ഭീം തനുമവികല 

 ജീവാത്മികാം ആസ്ഥിതസ്തവ്ം 

ജീവിതവ്ം ാപയ് മായാഗുണഗണഖചിേതാ 

 വര്ത്തേസ വിശവ്േയാേന ! 

തേ ാദവ്ൃേദ്ധന  സേത്തവ്ന തു ഗുണയുഗളം 

 ഭ ിഭാവം ഗേതന 

ഛിതവ്ാ, സത്തവ്ം ച ഹിതവ്, പുനരനുപഹിേതാ 

 വര്ത്തിതാേഹ തവ്േമവ  || 1 || 

അഖില പ ത്തി ം കാരണഭൂതനായിരി േ ാേവ ! സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തില്  
സൂ ശരീരസമഷ്ടിരുപമായ ഹിരണയ്ഗര്ഭെന്റ ശരീരെത്ത സവ്ീകരി നായി 
നിന്തിരുവടി വയ്ഷ്ടിരൂപത്തി  ജീവതവ്െത്ത ാപി ിട്ട് മായാകാര് ളായ 
മഹത്തതവ്ം,അഹ ാരം, പ ഭൂത   മുതലാവേയാ കൂടി സംബന്ധി വനായി 
സ്ഥിതിെച . ആ മായഗുണ ളില്  അഭിവൃദ്ധിെയ ാപി തും ഭ ിയുെട 
രുപെത്ത ാപി തുമായ സതവ്ഗുണംെകാ തെ  രജ ്, തമ ്, എ  മ  ര  
ഗുണ േളയും ഇ ാതാക്കിയിട്ട് സത്തവ്ഗുണെത്തതേ യും ഉേപക്ഷി ് വീ ം 
കാര് കാരണ സംബന്ധമി ാത്തതായ നിന്തിരുവടിയായിത്തെ  ǌാ   
ആയിത്തീരുമാറാേവണം.  

സേത്തവ്ാേന്മഷാത് കദാചിത് ഖലു വിഷയരേസ  േദാഷേബാേധഽപി 
ഭൂമാന്  ! 

ഭൂേയാഽേപയ്ഷു വൃത്തിഃ സതമസി രജസി 
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 േ ാദ്ധേത ദുര്ന്നിവാരാ  

ചിത്തം താവത് ഗൂണാശ്ച ഥിതമിഹ 

 മിഥസ്താനി സര് ാണി േരാദ്ധയ്ം 

തുേരയ് തവ്േ കഭ ിഃ ശരണമിതി ഭവാന്  

 ഹംസരൂപീ നയ്ഗാദീത്     ||  2 || 

സര്േ ശവ്ര ! സത്തവ്ഗുണത്തിെന്റ വളര് െകാണ്ട് ചിലേ ാ   വിഷയ സുഖത്തി ല്  
േദാഷമുെണ്ട  േബാധമുണ്ടാവു െണ്ട ി ം തേമാഗുണത്തിെന്റ സംബന്ധ 
േത്താ കൂടിയ രേജാഗുണം വര്ദ്ധി േ ാ   വീ ം ഈ വിഷയത്തി ല്  വൃത്തി 
ത വാ   കഴിയാത്തതായിത്തെ  ഭവി . മന ം ഗുണ ം തമ്മില്  തമ്മി ല്  
െകട്ടി ിണ െകാണ്ടിരി ; ഇക്കാര് ത്തി ല്  അവെയ എ ാ ിേനയും 
തട നിര് തി  അവ െക്ക ാമുപരിയായി വര്ത്തി വനായ നിന്തിരുവടിയി ല്  
കലര് ി ാത്ത ഭ ി മാ മാണ് രക്ഷാസ്ഥാനം എ ് ഹംസസവ്രുയിയായ 
നിന്തിരുവടി ഉപേദശി ി ണ്ട്.  

സന്തി േ യാംസി ഭൂയാംസയ്പി രുചിഭിദയാ 

 കര്മ്മിണാം നിര്മ്മിതാനി 

ാനന്ദാശ്ച സാന്തഃ ബഹുവിധഗതയഃ 

 കൃഷ്ണ! േതേഭയ്ാ ഭേവയുഃ 

തവ്ഞ്ചാചഖയ്ാഥ സേഖയ് നനു മഹിതതമാം 

 േ യസാം ഭ ിേമകാം 

തവ്ദ്ഭ യ്ാനന്ദതുലയ്ഃ ഖലു വിഷയജുഷാം 

 സമ്മദഃ േകന വാ സയ്ാത്?    ||  3 || 
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അ േയാ കൃഷ്ണ ! കര്മ്മത്തി  അധികാരികളായിരി  ജന  
ആധികാരേഭദമനുസരി ് േ യ ാധന   വളെരയധികം ക ി ി ണ്ട്. അവയില്  
അനിതയ് ം നി ാരമായ ആനന്ദം നല് വയും ആയ പലവിധത്തി  
ഫല ം സംഭവി ം; നിന്തിരുവടിതെ  ിയമി മായ ഉദ്ധവ  
േ യ ാധന ളില്  ഭ ിെയാ ിെന മാ ം ഏ വും േ മായി 
ഉപേദശി ി ണ്ടേ ാ.  വിഷയസുഖ െള അനുഭവി െകാണ്ടിരി വര്   
നിന്തിരുവടിയുെട ഭ ിെകാ ണ്ടാവു  ആനന്ദത്തി  സമമായ ആനന്ദം 
എ ിെനയാണുണ്ടാവുക ? 

തവ്ദ്ഭ യ്ാ തുഷ്ടബുേദ്ധഃ സുഖമിഹ ചരേതാ 

 വിച താശസയ് ചാശാഃ 

സര്വാഃ സ സൗഖയ്മ ഃ സലിലകുഹരഗേസയ്വ 

 േതാൈയകമ ഃ 

േസാഽയം ഖലവ്ി േലാകം കമലജഭവനം 

 േയാഗസിദ്ധീശ്ച ഹൃദയ്ാഃ 

നാകാംക്ഷ, േതയ്തദാസ്താം, സവ്യമനുപതിേത 

േമാക്ഷസൗേഖയ്ഽപയ്നീഹഃ   ||  4 || 

നിന്തിരുവടിയി  ഭ ിെകാണ്ട് സ ഷ്ടനായിത്തീര് വനും വിഷയ ളി ല്  
അഭിലാഷമി ാത്തവനും ഈ പ ത്തില്  ൈസവ്രമായി ജീവി വനുമയ ഭ  
െവ ത്തി ില്  കിട  ജീവിക്ക് എ ാം ജലമയമായിേത്താ തുേപാെല 
എ ാ ദി ക ം സുഖമയ ളായിത്തെ  ഭവി താണു. അ കാരമു  ഈ 
ഭ നാവെട്ട ഇ േലാകേത്തയും ഹ്മേലാകേത്തയും മന ിനു സേന്താഷം 
നല്കു വയായ േയാഗസിദ്ധികേളയും ആ ഹി ി .  ഇതിരിക്കെട്ട, ത ത്താ   
വ േചരു തായ േമാക്ഷസുഖത്തില്കൂടി ആ ഹമി ാത്തവനായിത്തീരു .  
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തവ്ദ്ഭക്േതാ ബാദ്ധയ്മാേനാഽപി ച വിഷയരൈസഃ  
ഇ ിയാശാന്തിേഹേതാഃ 

ഭക്ൈതയ്വാ മയ്മാൈണഃ പുനരപി ഖലു ൈതര്  

 ദുര്ബ്ബൈലര്ന്നാഭിജ ഃ 

സപ്താര്ച്ചിര്  ദീപിതാര്ച്ചിര്  ദഹതി കില യഥാ 

 ഭൂരിദാരു പഞ്ചം 

തവ്ദ്ഭക്േതയ്ാേഘ തൈഥവ ദഹതി ദുരിതം 

 ദുര്മ്മദഃ േകവ് ിയാണാം ?  ||  5  || 

ഇ ിയജയം സാധിക്കാത്തതുെകാണ്ട് വിഷയസുഖരസ ളാല്  നിന്തിരുവടിയുെട 
ഭ   ബാധിക്കെ വനായിരു ാ ം അതി േശഷവും ഭ ിെകാ തെ  
സവ്ാധീനെ വയും ബലഹീന മായ ആ വിഷയാഭിലാഷ ളാല്  
കീഴടക്കെ വാ   കഴിയാത്തവനായിത്തെ  ഭവി . കത്തിജവ്ലി െകാണ്ടിരി  
അഗ്നിവിറകുെകാ ിക െട സമൂഹെത്ത ഏതുവിധത്തില്  ഭസ്മമാക്കി 
െക്കാണ്ടിരി േവാ അതുേപാെലതെ  നിന്തിരുവടിയുെട ഭ ി വാഹം പാപെത്ത 
ഭഹി ി െകാണ്ടിരിെക്ക ഇന്ദിയ െട ദുരഹ ാരം എവിെടയാണ് 
േശഷി നി ്കു തു? 

ചിത്താര് ീഭാവമുൈച്ചര്  വപുഷി ച പുളകം  ഹര്ഷബാ ം ച ഹിതവ്ാ 

ചിത്തം ശുേദ്ധയ്ത് കഥം വാ? കിമു ബഹുതപസാ വിദയ്യാ വീതഭക്േതഃ? 

തവ്ദ്ഗാഥാസവ്ാദ സിദ്ധാഞ്ജന സതതമരീ  മൃജയ്മാേനാഽയമാത്മാ 

ച ര് ത് തത്തവ്സൂക്ഷ്മം ഭജതി, ന തു  തഥാഽഭയ്സ്തയാ തര്ക്കേകാടയ്ാ || 
6 || 
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േമല് േമ ല്  വര്ദ്ധി െകാണ്ടിരി തായ മന ിെന്റ ആര് തേയയും 
ശരീരത്തി ണ്ടാവു  േരാമാ േത്തയും ആനന്ദബാ േത്തയും കൂടാെത - ഇവെകാണ്ട് 
ഉപലക്ഷിതമായ ഭ ിെയ ടാെത - മന ് എ ിെനയാണ് ശുദ്ധമാവു ത്? 
ഭ ിയി ാത്തവ  അധികമായ തപ െകാ ം ആത്മജ്ഞാനംെകാ ം എെന്താരു 
േയാജനമാണു ത്? ഈ ആത്മാവ് നിന്തിരുവടിയുെട ചരിതെത്ത 

ആസവ്ദി കയാകു  സിദ്ധാ നംെകാണ്ട് ഇടവിടാെത പരിശുദ്ധെ ത്ത 
െ തായി ഭഗവത്തത്തവ്ത്തിെന്റ യഥാര്ത്ഥവസ്ഥെയ  േന ംെകാണ്ട് േനരിട്ട് 
എ ിെന അനുഭവി േവാ അതുേപാെല അഭയ്സി  േകാടിയു ിക െകാ ം 
അനുഭവി കയി ാെ ാ. 

ധയ്ാനം േത ശീലേയയം സമതനുസുഖ 

 ബദ്ധാസേനാ നാസികാ  

നയ്സ്താക്ഷഃ പൂരകാൈദയ്ഃ ജിതപവനപഥ - 

 ശ്ചിത്തപദ്മം തവ്വാഞ്ചം 

ഊര്ദ്ധവ്ാ ം ഭാവയിതവ് രവിവിധുശിഖിനഃ 

 സംവിചിേന്തയ്ാപരിഷ്ടാത് 

ത സ്ഥം ഭാവേയ തവ്ാം സജലജലധര 

 ശയ്മളം േകാമളാംഗം   ||  7 || 

ǌാ   നിന്തിരുവട െട ധയ്ാനെത്ത അഭയ്സി െകാ ാം; ശരീരെത്ത വളയാത്തവിധം 
നിവര്ത്തിെവ ് സുഖമായ ആസനത്തി ല്  ഇരു െകാണ്ട് നാസികയുെട 
അ ഭാഗത്തില്  ഉറ ി  ഷ്ടികേളാ കൂടിയവനായി പൂരകം മുതലായ 
ാണായാമ െളെകാണ്ട് ശവ്ാസഗതിെയ നിയ ി ് അേധാമുഖമായിരി  
ദയമാകു  താമരെയ േമല്ഭാഗേത്ത േനാക്കി വികസി നി ്കു തായി ധയ്ാനി ് 

അതിെന്റ ഉപരിഭാഗത്ത് സൂര്   , ച  , അഗ്നി എ ിവെയ വഴി വഴിയായി 
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ധയ്ാനി ് അവ  മദ്ധയ്ത്തില്  സ്ഥിതിെച വനും നീരുണ്ടേമഘംേപാെല 
ശയ്ാമളനിറേത്താ കൂടിയവനും സുന്ദര ളായ അവയവ േളാ കൂടിയവനുമായ 
നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   ധയ്ാനി െകാ ാം.  

ആനീല ക്ഷണേകശം ജവ്ലിതമകരസത് 

 കുണ്ഡലം മന്ദഹാസ 

സയ്ാന്ദാര് ം കൗ ഭ ിപരിഗത 

 വനമാേലാരുഹാരാഭിരാമം 

ീവത്സാങ്കം സുബാഹും മൃദുലസദുദരം 

 കാഞ്ചനച്ഛായേചലം 

ചാരുസ്നിേഗ്ദ്ധാരുമംേഭാരുഹ ലളിതപദം 

 ഭാവേയഽഹം ഭവന്തം    ||  8 || 

നീലനിറേത്താ കൂടിയതായി അതിമൃദുവായിരി  തലമുടിേയാ ം തിള വയും 
മത്സയ്ാകൃതിയി വയുമായ കുണ്ഡല േളാ ംകൂടിയവനായി മന്ദഹാസം 
െപാഴിയു തുെകാണ്ട് അലിവാര് വനായി കൗ ഭത്തിെന്റ േശാഭേയാടിടകലര്   
വനമാല മഹത്തായ മു മാല എ ിവെകാണ്ട് അതിയായി േശാഭി വനായി 

ീവത്സം െകാണ്ടടയാളെ ട്ട തിരുമറിടേത്താ കൂടിയവനായി ഇരുഭാഗ ളി ം 
നീ ംകിട  തൃൈക്കകേളാ കൂടിയവനായി സവ്ര്ണ്ണത്തിെന്റ നിറമു  
പ ടയാടേയാ ം ഭംഗിേയറിയവയും മേനാഹര മായ തൃ ടകേളാ കൂടിയവനായി 
െചന്താമര േപാെല സുന്ദര ളായ തൃ ാദ േളാ കൂടിയവനായിരി  
നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   ധയ്ാനി മറാേകണം. ! 

സര് ാംേഗഷവ്ംഗ ! രംഗത്കുതുകമിതി മുഹുര്  

 ധാരയന്നീശ ! ചിത്തം 

ത ാേപയ്ക  യുേഞ്ജ വദനസരസിേജ 
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 സുന്ദേര മന്ദഹാേസ 

ത ാലീനം തു േചതഃ പരമസുഖ 

 ചിദൈദവ്തരൂേപ വിതനവ്ന്  

അനയ്േന്നാ ചിന്തേയയം മുഹുരിതി 

 സമുപാരൂഢേയാേഗാ ഭേവയം   || 9 || 

ഭഗവാേന! അ യുെട ഏെത ി െമാരു അവയവത്തിെന്റ ഭംഗിയില്  
കൗതുകേത്താ കൂടി പ ി ിടി നില്  മന ിെന എ ാ അവയവ ളി ം അടിക്കടി 
ഇ കാരം വയ്ാപരി വനായി അനന്തരം മന്ദഹാസം തൂകിെകാണ്ടിരി തും 
സുന്ദരവുമായിരി  തിരുമുഖകമലത്തില്  ഒരിട മാ ം േയാജി ിക്കാം; അതില്  
ലയി ിരി  മന ിെന പരമാനന്ദസമയമായ ചിത് സവ്രൂപത്തി ല്  
സമര് ി െകാണ്ട് േവെറ യാെതാ ിേനയും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാം; വീ ം ഇ കാരം 
ധയ്ാനേയാഗനി നായി ǌാ   ജീവി മാറാേകണം.  

ഇത്ഥം തവ്ദ്ധയ്ാനേയാേഗ സതി പുനരണിമാ 

 ദൃഷ്ട സംസിദ്ധയസ്താഃ 

ദൂര തയ്ാദേയാഽപി ഹയ്ഹമഹമികയാ 

 സംപേതയുര്ഽമുരാേര ! 

തവ്സ്ത ാപ്തൗ വിളംബാവഹമഖിലമിദം 

 നാ ിേയ, കാമേയഽഹം 

തവ്ാേമവാനന്ദപൂര്ണ്ണം, പവനപുരപേത ! 

പാഹി മാം സര് താപാത്   ||  10 || 
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ഭഗവാേന! ഇ കാരം നിന്തിരുവടിയുെട ധയ്ാനേയാഗത്തിലാസ നായിരി േ ാ   
അണിമ തുട ിയ ആ അൈഷ്ടശവ്ര് ം അനന്തരം ദൂര വണം മുതലായവയും 
ǌാ   മു പ്, ǌാ   മു പ്, എ ് തെ ത്താ   വ  േചരു താണ്.;  ǌാനാകെട്ട 
അ േയാ  ഐകയ്ം ാപി  വിഷയത്തില്  താമസുമുണ്ടാ വയായ ഈ 
സിദ്ധികെളെയ ാം ദ്ധി കയി ; പരമാനന്ദരസം നിറ വനായ 
നിന്തിരുവടിെയതെ യാണ് ആ ഹി ത്; േഹ വാതാലേയശ ! എെ  എ ാ 
താപ ളില്നി ം രക്ഷിേക്കണേമ !   - വൃത്തം. രാ.  

ഭഗവത് സവ്രൂപദയ്ാനേയാഗയ്താവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ ഞ്ചാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 982 
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Dasakam 96 - ഭഗവദവ്ിഭൂതിവര്ണ്ണനം. 
 

തവ്ം ഹി ൈഹ്മവ സാക്ഷാത് പരമുരമഹിമ 

 ന്നക്ഷരാണാം അകാരഃ 

താേരാ മേ ഷു, രാജ്ഞാം മനുരസി, മുനിഷു 

 തവ്ം ഭൃഗുര്നാരേദാഽപി 

ാേദാ ദാനവാനാം, പശുഷു ച സുരഭിഃ 

 പക്ഷിണാം ൈവനേതേയാ 

നാഗാനാമസയ്നന്തഃ, സുരസിരദപി ച 

 േ ാതസാം വിശവ്മൂര്േത്ത !    || 1 || 

ഏ വും മഹിമേയാ കൂടിയ േദവ! പ സവ്രൂപിയായിരി േ ാേവ! 
നിന്തിരുവടിയാവെട്ട സാക്ഷാല്  പര ഹ്മമായിത്തെ യിരി ; അക്ഷര ളില്  
അകാരവും മ ളില്  ഓ ാരമായ ണവവും രാജ ഷികളി ല്  മനുവും മഹര്ഷിമാരി ല്  
ഭൃഗുമഹര്ഷിയും േദവര്ഷികളി ല്  നാരദനും നിന്തിരുവടിയാണ്; അസുരന്മാരില്  

ാദനും പശുക്കളി ല്  കാമേധനുവും പക്ഷികളി ല്  ഗരുഢനും എ ; സര് ളി ല്  
ആദിേശഷനും നദികളി ല്  ആകാശഗംഗയും നിന്തിരുവടിതെ യാണ്.  

ഹ്മണയ്ാനാം ബലിസ്തവ്ം, തുഷു ച ജപ 

 യേജ്ഞാഽസി, വീേരഷു പാര്ത്ഥഃ, 

ഭ ാനാമുദ്ധവസ്തവ്ം, ബലമസി ബലിനാം 

 ധാമ േതജസവ്ിനാം തവ്ം 
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നാസ്തയ്ന്തസ്തവ്ദവ്ിഭൂേതഃ വികസദതിശയം 

 വ  സര് ം തവ്േമവ, 

തവ്ം ജീവസ്തവ്ം ധാനം, യദിഹ ഭവദൃേത, 

 തന്ന കിശ്ചിത് പേഞ്ച   ||  2 || 

നിന്തിരുവടി ഹ്മജ്ഞഭ ന്മാരില്  മഹാബലിയും യജ്ഞ ളി ല്  ജപയജ്ഞവും 
വീരന്മാരില്  അര് നനും ആകു ; ഈശരഭ ന്മാരില്  ഉദ്ധവനും ബലവാന്മാരി ല്  
ശ ിയും നിന്തിരുവടിതെ യാകു ; േതജസവ്ികളില്  േതജ ം 
നിന്തിരുവടിതെ യാണ്. അ യുെട ഐശവ്ര്  അവസാനമി ; െതളി  
കാശി  ധാനെ ട്ട എ ാ പദാര്ത്ഥവും നിന്തിരുവടിതേ യാണ്; ജീവനും 

നിന്തിരുവടിതെ ; കൃതിയും നിന്തിരുവടിതെ . ഈ പ ത്തില്  
നിന്തിരുവടിയില്നി ് ഭി മായ യാെതാ ം തെ യി .  

ധര്മ്മം വര്ണ്ണാ മാണാം തിപഥവിഹിതം  

 തവ്ത്പരേതവ്ന ഭ യ്ാ 

കുര് േന്താഽന്തര്വിരാേഗ വികസതി ശനൈകഃ 

 സന്തയ്ജേന്താ ലഭേന്ത, 

സത്താ ര്ത്തി- ിയതവ്ാത്മകമഖില 

 പദാര്േത്ഥഷു ഭിേന്നഷവ്ഭിന്നം 

നിര് ലം വിശവ്മൂലം പരമമഹമിതി 

 തവ്ദവ്ിേബാധം വിശുദ്ധം   ||  3 || 

വര്ണ്ണാശമധര്മ്മ െള േവദമാര് ളി ല്  വിധിക്കെ ട്ടതനുസരി ് ഭ ിെമെ  
െമെ  കാശി തുട േ ാ   ആ ആ മധര്മ്മ െള വിധിപൂര്വകം ഉേപക്ഷി ് 
സംനയ്സി വനായി സ ിചാനന്ദംെകാണ്ട് പരിപൂര്ണ്ണവും ഭി ളായി 
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കാണെ  എ ാ വ ക്കളി ം അഭി മായി സ്ഥിതിെച തും 
േവെറാരുപാധിയി ാത്തതും ജഗത്തിെ ാം കാരണഭൂതവും വിഷയസംബന്ധ 
മി ാത്തതിനാല്  പരിശുദ്ധവും സര്േ ാല്കൃഷ്ടവുമായ നിന്തിരുവടിയുെട 
സവ്രുപഭൂതമായ ജ്ഞാനെത്ത "ǌാ തെ യാണ് ഇത്" എ  
അേഭദബുദ്ധിേയാ കൂടി ാപി .  

ജ്ഞാനം കര്മ്മാപി ഭ ി ിതയമിഹ ഭവത് 

 ാപകം ത  താവത് 

നിര് ിണ്ണാനാമേശേഷ വിഷയ ഇഹ ഭേവത് 

 ജ്ഞാനേയാേഗഽധികാരഃ, 

സ ാനാം കര്മ്മേയാഗഃ തവ്യി ഹി വിനിഹിേതാ, 

 േയ തു നാതയ്ന്തസ ാഃ 

നാപയ്തയ്ന്തം വിര ാഃ തവ്യി ധൃതരസാഃ 

 ഭ ിേയാേഗാ ഹയ്മീഷാം   ||  4 || 

ഈ േലാകത്തില്  ജ്ഞാനവും ഭ ിയും ആയ ഇത് മൂ ം നിന്തിരുവടിെയ 
ാപി തി  ഉപായ ളാകു .  അവയില്  വിഷയ െള ാം 

വിര ിവ വര് മാ െമ ജ്ഞാനേയാഗത്തി ല്  അധികാരമുണ്ടാവു  ! 
വിഷായാസ ിേയാ കൂടിയവര്  നിന്തിരുവടിയി ല്  സമര് ിക്കെ ട്ട കര്മ്മേയാഗ 
മുണ്ടാവു .  എ ാല്  യാെതാരുത്തരാേണാ വളെര ആസ ിേയാ കൂടാെതയും 
അ  ൈവരാഗയ്ം വരാേതയും നിന്തിരുവടിയില്  േ മേത്താ കൂടിയ 
വരുമായിരി ത് ഇവര് മാ മാണ് ഭ ിേയാഗം വിധിക്കെ ട്ടിരി ത്. 

ജ്ഞാനം  തവ്ദ്ഭ താം വാ ലഘു സുകൃതവശാത് മര്ത്തയ്േലാേക 
ലഭേന്ത 

തസ്മാത് തൈ വ ജന്മ ഹയതി ഭഗവന്  ! 
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 നാകേഗാ നാരേകാ വാ 

ആവിഷ്ടം മാം തു ൈദവാദ് ഭവജലനിധി 

 േപാതയിേത മര്ത്തയ്േദേഹ 

തവ്ം കൃതവ്ാ കര്ണ്ണധാരം ഗുരും അനുഗുണ 

വാതായിതസ്താരേയഥാഃ   ||    5 || 

േഹ ഭഗവാേന! ജ്ഞാനേത്തേയാ നിന്തിരുവടിയു  ഭ ിേയേയാ 
പൂര്വപുണയ്ംെകാണ്ട് മനുഷയ്േലാകത്തില്  വളെര എ ത്തില്  ാപി ; അതിനാല്  
സവ്ര്ഗത്തിെലത്തിേ ര് േതാ നരകത്തി ല്  സ്ഥിതിെചയു േതാ ആയ ജീവന്  ആ 
മനുഷയ്േലാകത്തില്തെ  ജനി വാ   ആ ഹി ; ഈശവ്രാനു ഹംെകാണ്ട് 
സംസാരസമു ം കട വാനു  േതാണിയായിരി  മനുഷയ്ശരീരത്തില്  
േവശി ിരി  എെന്റ ആത്മാവിെനയാകെട്ട ആചാര് െന േതാണി 

തുഴയു വനാക്കി വാതലേയശനായ നിന്തിരുവടി അനുകൂലമായ കാ ായി 
ഇരു െകാണ്ട് മ കരേക്കത്തിേക്കണേമ ! 

അവയ് ം മാര്ഗ്ഗയന്തഃ തിഭിരപി നൈയഃ 

 േകവലജ്ഞാനലുബ്ധാഃ 

ിശയ്േന്തഽതീവ, സിദ്ധിം ബഹുതര ജനുഷാം 

 അന്ത ഏവാ പന്തി 

ദൂരസ്ഥഃ കര്മ്മേയാേഗാഽപി ച പരമഫേല, 

 നനവ്യം ഭ ിേയാഗഹ് 

തവ്ാമൂലാേദവ ഹൃദയ്ഃ തവ്രിതമയി ! ഭവത് 

 ാപേകാ വര്ദ്ധതാം േമ  || 6 || 
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േഹ കൃഷ്ണാ ! ജ്ഞാനെത്ത മാ ം കാംക്ഷി വര്  ഉപനിഷ ക്ക െക്കാ ം 
യു ിവാദ െകാ ം വയ് മ ാത്തതായ നിര്ഗുണ ഹ്മെത്ത 
അേനവ്ഷി വരായി ഏ വും േ ശി കയാണ് െച ത്; വളെരേയെറ 
ജന്മ െള ത്തതി േശഷേമ അവര്  േമാക്ഷം ലഭി ; കര്മ്മേയാഗവും 
അവസാനഫലമായ മു ിയുെട വിഷയത്തില്  ദൂര തെ യാണ്; എ ാല്  ഈ 
ഭ ിേയാഗമാവെട്ട അ ിെനയു ത .  തുട തുമുതല്തെ  മന ിേന്മഷം 
നല് തും അതിേവഗത്തി ല്  നിന്തിരുവടിെയ ാപി തുമാകു ; അത് എനിക്ക് 
അഭിവൃദ്ധിെ വേരണേമ.  

ജ്ഞാനാൈയവാതിയത്നം മുനിരപവദേത 

 ഹ്മതത്തവ്ം തു ശൃണവ്ന്  

ഗാഢം തവ്തപാദഭ ിം ശരണമയതി യ, 

 സ്തസയ് മു ിഃകരാേ   

തവ്ദ്ധയ്ാേനഽപീഹ തുലയ്ാ പുനരസുകരതാ 

 ചിത്തചാഞ്ചലയ്േഹേതാഃ 

അഭയ്ാസാസാശു ശകയ്ം തദപി വശയിതും 

 തവ്ത്കൃപാ ചരുതാഭയ്ാം  ||  7 || 

േവദവയ്ാസമഹര്ഷി െവ ം ജ്ഞാനത്തി േവണ്ടിമാ മു  കഠിന യത്നെത്ത 
വിേരാധി ; യാെതാരുവ   ഹ്മതത്തവ്െത്ത േകട്ടറി ് അ യുെട 
തൃ ാദഭ ിെയ മു െക പിടി ് ശരണം ാപി േവാ അവ  േമാക്ഷം എ ത് 
ക ില്  തെ യാണ്; എ ാല്  ഈ ധയ്ാനേയാഗത്തി ം മന ിെന്റ 
സ്ഥിരതയി ാ നിമിത്തം എ ത്തി ല്  അനുഷ്ടി വാ   കഴിയാതിരി ക എ ത് 
തുലയ്മായി തെ യിരി ; എ ാ ം നിന്തിരുവടിയുെട കാരുണയ്ംെകാ ം 
സൗന്ദര് തിശയംെകാ ം േ രി ിക്കെ ട്ട് െച  അഭയ്ാസംെകാണ്ട് അത് 
അതിേവഗത്തില്  സവ്ാധീനെ ത്തെ ടാവു താണ്.  
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നിര് ിര്ണ്ണഃ കര്മ്മമാര്േഗ്ഗ ഖലു വിഷമതേമ 

 തവ്ത്കഥാദൗ ച ഗാഢം 

ജാത േദ്ധാഽപി കാമനയി ഭുവനപേത ! 

 ൈനവ ശേക്നാമി ഹാതും 

തദ്ഭൂേയാ നിശ്ചേയന തവ്യി നിഹിതമനാഃ 

േദാഷബുദ്ധയ്ാ ഭജംസ്താന്  

പുഷ്ണീയാം ഭ ിേമവ, തവ്യി ഹൃദയഗേത 

 മങ്  നങ് ക്ഷയ്ന്തി സംഗാഃ  ||  8 || 

േഹ േലാേകശ ! ദുര്ഘടമായ കര്മ്മമാര് ത്തി ല്  ൈവരാഗയ്േത്താ കൂടിയവനാ െ  
നിന്തിരുവടിയുെട പാവനചരിത ളില്  ഢമായ വിശവ്ാസേത്താ ം 
കൂടിയിരി വനാെണ ി ം കാമം മുതലായവെയ ഉേപക്ഷി തി  ǌാ   
ശ നായിത്തീരു ി ; അതിനാല്  വീ ം ഉറേ ാ കൂടി അ യി ല്  സമര് ിക്കെ ട്ട 
ബുദ്ധിേയാ കൂടി േദാഷമുെണ്ട  േബാധേത്താ കൂടി ആ കാമാദികെള 
േസവി വനായിത്തെ  നിന്തിരുവടിയി  ഭ ിെയ േപാഷി ി മാറാേകണേമ! 
നിന്തിരുവടിയില്  മന റ േ ാള്  വിഷയാസ ികള്  അതിേവഗത്തി ല്  
നീ ിേ ാ െക്കാ ം.  

കശ്ചിത് േ ശാര്ജ്ജിതാര്ത്ഥ ക്ഷയ വിമലതിര്  നുദയ്മാേനാ 
ജനൗൈഘഃ 

ാേഗവം ാഹ വിേ ാ ന ഖലു മമ ജനുഃ 

 കാലകര്മ്മ ഹാ വാ 

േചേതാ േമ ദുഃഖേഹതുഃ, തദിഹ ഗുണഗണം 

 ഭാവയത് സര് കാരീ 
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ത വ്ാ ശാേന്താ ഗതസ്തവ്ം മമ ച കുരു വിേഭാ! 

 താദൃശീം ചിത്തശാന്തിം  || 9 || 

േഹ ഭഗവാേന! ‘പണ്ട് ഒരു ാഹ്മണ   കഷ്ടെ ട്ട് സ ാദി  ധനം 
നഷ്ടെ ട്ടതുെകാണ്ട് െതളി  ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനായി സാധാരണ ജന ളാല്  

ഹിംസിക്കെ ട്ടവനായിട്ട് ഇ കാരം പറ ;’ എനിക്ക് ജന േളാ കാലേമാ, 
കര്മ്മേമാ, ഹനിലേയാ ഒ മി ാ; എനി  എെന്റ മന തെ യാണ് 
ദുഃഖകാരണം; അ കാരമു  ഈ മന ് ഈ ആത്മാവി ല്  ഗുണഗണ െള 
ആേരാപണം െച ിട്ട് ഈ ഉപ വ െള ാം ഉണ്ടാക്കിെവ ; ഇ കാരെമ ാം 
പറ െകാണ്ട് മന ിെന ശാന്തമാക്കി നിന്തിരുവടിെയ ശരണം ാപി . എനി ം 
അ കാരമു  മനഃശാന്തിെയ നല്േകണേമ ! 

ഐളഃ ാഗുര് ശീം തയ്തിവിവശമനാഃ 

 േസവമാനശ്ചിരാം താം 

ഗാഢം നിര് ിദയ് ഭൂേയാ യുവതിസുഖമിദം 

 േമേവതി ഗായന്  

തവ്ദ്ഭ ിം ാപയ് പൂര്ണ്ണഃസുഖതരമചരത് 

 തദവ്ദു തസംഗം 

ഭക്േതാത്തംസം ിയാ മാം പവനപുരപേത ! 

 ഹന്ത േമ രുന്ധി േരാഗാന്    || 10 || 

പണ്ട് ഇളാപു നായ പുരൂരവ ് എ  രാജാവ് ഉര്വസിെയ  അ ര ീയുെട 
േപരില്  ഏ വും േമാഹം ാപി വനായി അവെള വളെരക്കാലേത്താളം 
അനുഭവി െകാണ്ടിരി വനായി അനന്തരം ഏ വും വിര ിവ  ഈ 

ീസുഖെമ ത് നി ാരംതെ യാണ് എ ് പാടിെക്കാണ്ട് നിന്തിരുവടിയുെട 
ഭ ിെയ ാപി ് അഭിലാഷപരിപൂര്ത്തി വ  മെ ാ ി ം ആശയി ാത്തവനായി 
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വളെര സുഖേത്താ കൂടി സ രി െകാണ്ടിരു . േഹ വാതാലേയശ ! അതുേപാെല 
എെന്റ വിഷേയ െയ നശി ി ് , എെ  ഭ േ നാക്കിത്തീര്േക്കണേമ ! എെന്റ 
േരാഗ െളയും തടേയണേമ ! 

ഭഗവത് വിഭൂതിവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ ാറാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകഃ 992. 
വൃത്തം. ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 97 - ഉത്തമഭ ി ാര്ത്ഥനാവര്ണ്ണനം. ഉത്തമഭ ി ാര്ത്ഥനയും 
മാര്ക്കേണ്ഡയകഥയും 

ൈ ഗുണയ്ാദ് ഭിന്നരുപം ഭവതി ഹി ഭുവേന 

 ഹീനമേധയ്ാത്തമം യത് 

ജ്ഞാനം ദ്ധാ ച കര്ത്താ വസതിരപി സുഖം 

 കര്മ്മ ചാഹരേഭദാഃ 

തവ്ത്േക്ഷ  തവ്ം നിേഷവാദി തു യദിഹ പുനഃ 

 തവ്ത്പരം ത  സര്വം 

ാഹുര്ൈനര്ഗുണയ്ാനിഷ്ഠം, തദനുഭജനേതാ 

 മങ്  സിേദ്ധാ ഭേവയം   || 1 || 

ഈ േലാകത്തില്  ജ്ഞാനവും ദ്ധയും വാസസ്ഥാനവും സുഖവും കര്മ്മവും 
ആഹാരേഭദ മായ യാെതാരു അവെയ ാം ിഗുണ െള ആ യി ിരി  
വയാകയാല്  ഭി രൂപേത്താ കൂടിയവയും നീചേമാ, മധയ്േമാ, ഉത്തമേമാ, 
ആയി മാണിരി തു; എ ാല്  ഈ േലാകത്തില്തെ  അ യുെട േക്ഷ    
അ യുെട തൃ ാദഭജനം മുതലായി നിന്തിരുവടിെയ സംബന്ധി വ യാെതാ േണ്ടാ 
അവെയ ാം ിഗുണ െട സ ര്ക്കം അേശഷമി ാത്ത വയുമാെണ  
പറയെ ട്ടിരി . അതിെന ഇടവിടാെത േസവി തുെകാണ്ട് അതിേവഗത്തില്  
ǌാ   സിദ്ധനായിത്തീര് െകാ ാം.  

തവ്േ വ നയ്സ്തചിത്തഃ സുഖമയി ! വിചരന്  

 സര് േചഷ്ടാസ്തവ്ദര്ത്ഥം, 

തവ്ദ്ഭക്ൈതഃേസവയ്മാനനപി ചരിതചരാന്  
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 ആ യന്  പുണയ്േദശാ ന്  , 

ദസയ്ൗ വിേ  മൃഗാദിഷവ്പി ച സമമതിഃ 

 മുചയ്മാനാവമാന 

ര്ദ്ധാസൂയാദിേദാഷഃ, സതതമഖിലഭൂേതഷു 

 സംപൂജേയ തവ്ാം  || 2 || 

േഹ ഭഗവാേന! നിന്തിരുവടിയില്  സമര് ി  മനേ ാ കൂടിയവനായിത്തെ  
അതുെകാ ണ്ടാവു  മനഃസുഖെത്താ കൂടി സ രി വനായി എ ാ 
കര്മ്മ േളയും നിന്തിരുവടി േവണ്ടി െച വനായി നിന്തിരുവടിയുെട ഭ ന്മാരാ ല്  
േസവിക്കെ വയും എ  മു ് േസവിക്കെ ട്ടിരു വയുമായ പുണയ്േദശ െള 
ആ യി െകാ ം ക നി ം േ ഹിതനി ം മൃഗ   മുതലായ തിര് കളി ം 
തുലയ്ബുദ്ധിേയാ കൂടിയവനായി അപമാനം, േദവ്ഷം, അസൂയ മുതലായ േദാഷ െള 
ഉേപക്ഷി വനായി എ ാ േപാഴും എ ാ ാണികളി ം നിന്തിരുവടിെയ സ ി ് 
പൂജി െകാ ാം.  

തവ്ദ്ഭാേവാ യാവേദഷു രതി ന വിശദം 

 താവേദവം ഹ പാസ്തിം 

കുര്വൈന്നകാത്മയ്േബാേധ ഝടിതി വികസതി തവ്ന്മേയാഽഹം ചേരയം 

തവ്ദ്ധര്മ്മസയ്ാസയ് താവത് കിമപി ന ഭഗവ ന്  ! 

 തസയ് ണാശഃ 

തസ്മാത് സര് ാത്മൈനവ ദിശ മമ വിേഭാ ! 

 ഭ ിമാര്ഗ്ഗം മേനാജ്ഞം   ||  3 || 

േഹ ഭഗവാേന ! മു പറ വയി ല്  ഏതുവെര ം നിന്തിരുവടിയുെട ഭാവം - 
ഹ്മബുദ്ധി - ഷ്ടമായി കാശി ി േയാ അതുവെര ം ഇ കാരംതെ  
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സ ി ് ഉപാസന െച െകാണ്ട് എ ാവ ി ം കാണെ  ആത്മാവ് 
ഒ ാെണ  ജ്ഞാനം െപാ നെന ഉണ്ടാവുേ ാ   ǌാന്  ഭഗവന്മയനായിതെ  
സ രിക്കാം; അതുവെര ം തുട ിെവക്കെ ട്ട ഈ ഭാഗവതധര്മ്മത്തി  ഒ ംതെ  
നാശം സംഭവി ത ; സര്േ ശവ്ര ! അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവേവദയ്മായ 
േ മാത്മകമായ ഭ ിേയാഗെത്ത സര്  കാരത്തി ം നല്േകണേമ !  

തം ൈചനം ഭ ിേയാഗം ഢയിതുമയി ! േമ 

 സാധയ്ാമാേരാഗയ്മായുഃ 

ദിഷ്ടയ്ാ ത ാപി േസവയ്ം തവ ചരണമേഹാ ! 

 േഭഷജാേയവ ദുഗ്ദ്ധം 

മാര്ക്കേണ്ഡേയാ ഹി പൂര് ം ഗണകനിഗദിത 

 ദവ്ാദശാബ്ദായുരുൈച്ചഃ 

േസവിതവ്ാ വത്സരം തവ്ാം തവ ഭൈടവൈഹഃ 

 ാവയാമാസ മൃത ം  ||  4 || 

ഭഗവ  ! അ കാരമു തായ ഈ ഭ ിേയാഗെത്ത ഢമാ തി  എനിക്ക് 
ആയു ം ആേരാഗയ്വും സാധിേക്കണ്ടതായിരി .  എ ാല്  ഭാഗയ്ംെകാണ്ട് ഈ 
വിഷയത്തി ം മരു ി  പാെല േപാെല നിന്തിരുവടിയുെട കാലടികളാണ് 
േസവിക്കെ േടണ്ടാതായിരി തു. പണ്ട് േജയ്ാത്സയ്ന്മാരാല്  അനുമാനി ് പറയെ ട്ട 
പ വയ വെരയു  ആയുേ ാ കൂടിയ മാര്ക്കേണ്ഡയന്  ഒരു സംവത്സരക്കാലം 
നിന്തിരുവടിെയ അതിതീ മായ തപ െകാണ്ട് ഉപാസി ിട്ട് യമെന നിന്തിരുവടിയുെട 
ദൂതന്മാെരെക്കാണ്ട് ഓടി കള .  

മാര്ക്കേണ്ഡയശ്ചിരായുഃ സ ഖലു പുനരപി 

 തവ്ത്പരഃ പു ഭ ാ 

തീേര നിേനയ് തപസയ്ന്  അതുലസുഖരതിഃ 
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 ഷ്ട്തു മനവ്ന്തരാണി 

േദേവ ഃസപ്തമസ്തം സുരയുവതി  

 മരുന്മന്മൈഥര്  േമാഹയിഷയ് ന്  

േയാേഗാഷ്മ ഷയ്മാൈണഃ ന തു പുനരശകത് 

 തവ്ജ്ജനം നിര്ജ്ജേയത് കഃ ?  || 5 || 

ദീര്ഘായു ായ ആ മാര്ക്കേണ്ഡയനാകെട്ട വീ ം നി ലയ്മായ 
പരമാനന്ദരസത്തില്  ഔല്സുകയ്േത്താ കൂടിയവനായി നിന്തിരുവടിയുെട ഭജനത്തി ല്  
ത രനായി പു ഭ െയ  നദിയുെട തീരത്തില്  തപ െച െകാണ്ട് ആ  
മനവ്ന്തരകാലം കഴി ട്ടി; ഏഴാമെത്ത മനവ്ന്തരത്തിെല േദേവ ന്  അേദ്ദഹെത്ത 
അ ര ീകെളെകാ ം മലയാനിലെനെക്കാ ം കാമേദവെനെക്കാ ം 
േമാഹി ി േനാക്കിെയ ി ം േയാഗാഗ്നിെകാണ്ട് ദഹി ിക്കെ ട്ടവരായ അവരാല്  
അതിെ ാ ം സാധി ി ; അ യുെട ഭ െന ആ ര്  ജയി ം ? 

ീതയ്ാ നാരായണാഖയ്ഃ തവ്മഥ നരസഖഃ 

 ാപ്തവാനസയ് പാര്ശവ്ം 

തുഷ്ടയ്ാ േതാ യമാനഃ സ തു വിവിദവൈരഃ 

 േലാഭിേതാ നാനുേമേന 

ഷ്ട്ടും മായാം തവ്ദീയാം കില പുനരവൃേണാത് 

 ഭ ിതൃപ്താന്തരാത്മാ 

മായാദുഃഖാനഭിജ്ഞഃ തദപി മൃഗയേത 

 നൂനമാശ്ചരയ്േഹേതാഃ    ||  6 || 
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അനന്തരം നാരായണ   എ  തിരുനാമേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി നരെനാേടാകൂടി 
സ ഷ്ടനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപത്തിേല  െച ; സേന്താഷേത്താ കൂടി 
േ ാ ംെച െകാണ്ടിരു  ആ മാര്ക്കേണ്ഡയനാവെട്ട പല വര െളെകാ ം 
േലാഭിക്കെ െവ ി ം അവെയാ ം സവ്ീകരി ി ; എ ി ം പി ീട് ഭ ിെകാ  

സംതൃപ്തമായ ആത്മാേവാ കൂടിയവനായി നിന്തിരുവടിയുെട മായാശ ിെയ 
കാേണണെമ റിവാനു  കൗതുകംെകാണ്ട് അതിെനകൂടി ആ ഹി വെ  ! 

യാേത തവ് ാശു വാതാകുല ജലദഗള 

 േത്തായപുര്ണ്ണാതിഘുര്ണ്ണത് 

സപ്താര്േണ്ണാരാശി മേഗ്ന ജഗതി, സ തു ജേല 

 സം മന്  വര്ഷേകാടീഃ 

ദീനഃ ൈ ക്ഷിഷ്ട ദൂേര വടദലശയനം 

 കഞ്ചിദാശ്ചരയ്ബാലം 

തവ്ാേമവ ശയ്ാമലാംഗം വദനസരസിജ 

 നയ്സ്ത പാദാംഗുലീകം  ||  7 || 

നിന്തിരുവടി ഷ്ടയില്നി  മറ േ ാ   െപാ േവ, േലാകം കാ െകാണ്ട് ചിതറിയ 
കാര്േമഘത്തില്നി  െപാഴി വീഴു  ജലധാരെകാണ്ട് നിറ  
കരകവി യര് െപാ ിയ സപ്തസമു ളി ല്  മു ിയേ ാ   ആ 
മാര്ക്കേണ്ഡയനാവെട്ട ആ ളയകാലജലത്തി ല്  ഒരു േകാടിവര്ഷകാലം ചു ിയുഴ  
ഏ വും ദീനനായി ആലിലയില്  ശയി െകാണ്ടിരി വനും നീലവര്ണ്ണ 
േത്താ കൂടിയവനും വദനകമലത്തി ല്  െവ െ ട്ട കാല്െപരു വിരേലാ കൂടിയവനും 
ആയ ഒരു അ  ഭൂതശിശുവായിരു  നിന്തിരുവടിെയതെ  ദൂരത്തി ല്  ദര്ശി .  

ദൃഷ്ടവ്ാ തവ്ാം ഹൃഷ്ടേരാമാ തവ്രിതമുപഗതഃ 

 ര് കാേമാ മുനീ ഃ 
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ശവ്േസനാന്തര്നിവിഷ്ടഃ പുനരിഹ സകലം 

 ദൃഷ്ടവാന്  വിഷ്ടപൗഘം 

ഭൂേയാഽപി ശവ്ാസവാൈതഃ ബ്ബഹിരനുപതിേതാ 

 വീക്ഷിതസ്തവ്ത്കടാൈക്ഷഃ 

േമാദാദാേ കാമഃ തവ്യി പിഹിതതനൗ 

 സവ് േമ ാഗവ്ദാസീത്   ||  8 || 

ആ മാര്ക്കേണ്ഡയമഹര്ഷി കീേശാരഭാവത്തി  നിന്തിരുവടിെയ കണ്ടിട്ട് 
േരാമാ േത്താ കൂടിയവനായി ആ പൂേമനിെയ ര്ശി വാ   ആ ഹി െകാ  
അതിേവഗത്തില്  അ േത്ത വ സമയം ശവ്ാസവായുവില്കൂടി അകേത്ത  
േവശി ിക്കെ ട്ട് അനന്തരം ഇവിെട എ ാ ഭുവനസമൂഹ േളയും ക  വീ ം 

നിശവ്ാസവായുവില്കൂടി പുറേത്ത  െതറി വീണ് നിന്തിരുവടിയുെട കടാക്ഷ ളാ ല്  
തൃക്ക പാര്ക്കെ ട്ടവനായി സേന്താഷേത്താെട ആ ബാലരൂപെത്ത ആലിംഗനം 
െച തി  ആ ഹി വനായ അേദ്ദഹം നിന്തിരുവടി രൂപെത്ത മറ േ ാള്  
തെന്റ ആ മത്തില്  പഴയേപാെല ധയ്ാനേയാഗനിഷ്ടനായി സ്ഥിതിെച കയും െച .  

ഗൗരയ്ാ സാര്ദ്ധം തദേ  പുരഭിദഥ ഗതഃ 

 തവ്ത് ിയ േ ക്ഷണാര്ത്ഥീ 

സിദ്ധാേനവാസയ് ദതവ്ാ സവ്യമയമജരാ 

 മൃത താദീന്  ഗെതാഽഭൂത് 

ഏവം തവ്േത്സവൈയവ സ്മരരിപുരപി സ 

 ീയേത േയന, തസ്മാത് 

മൂര്ത്തി ാത്മകസ്തവ്ം നനു സകല 
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 നിയേന്തതി സുവയ് മാസീത്    ||  9 || 

അനന്തരം പുരൈവരിയായ ീപരേമശവ്ര   നിന്തിരുവടിയുെട ഭ െന 
കാണു തിനായി പാര് തീേദവിേയാ കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ  മു ി ല്  
എഴുെ ിയരുളി; ഇേദ്ദഹത്തി  തെ ത്താ വ  േചര് ിരി തായ 
വാര്ദ്ധകയ്മരണാദികളി ാതിരി ക എ  അവസ്ഥകെള ഇേദ്ദഹവും 
അനു ഹി രുളിയിട്ട് തിരി േപായി. യാെതാരു നിന്തിരുവടിയുെട ഉപാസനെകാണ്ട് 
ആ ീശ രനുംകൂടി ഇ കാരം ീതനായിത്തീര് േവാ അതുെകാ തെ  
നിന്തിരുവടി ിമൂര്ത്തിസവ്രൂപനാെണ ം സര്േ ശവ്രനാെണ മു ത് 

ഷ്ടമായിരി വേ ാ. 

ംേശഽസ്മിന്  സതയ്േലാേക വിധിഹരി പുരഭിത്  
മന്ദിരാണ ര്ദ്ധവ്മൂര്ദ്ധവ്ം, 

േതേഭയ്ാഽപ ര്ദ്ധവ്ം തു മായാ വികൃതി വിരഹിേതാ ഭാതി 
ൈവകൂണ്ഠേലാകഃ 

ത  തവ്ം കാരണാംഭസയ്പി പശുപകുേല 

 ശുദ്ധ സൈത്തവ്കരൂപി 

സച്ചിദ് ഹ്മാദവ്യാത്മാ പവനപുരപേത ! 

 പാഹി മാം സര് േരാഗാത്  || 10 || 

മൂ  വിഭാഗ േളാ കൂടിയ ഈ സതയ്േലാകത്തി ല്  ഒ ി േമെല മെ ാ ായി 
ഹ്മാവ്, വി , മേഹശവ്ര    എ ിവരുെട വാസസ്ഥാന ള്  സ്ഥിതിെച ; 

സാക്ഷാല്  ൈവകുണ്ഠേലാകമാകെട്ട മായാവികാര േളാ കൂടാത്തതും മു പറ  
സതയ്േലാകവിഭാഗ ം ഉപരിഭാഗത്തിലായും കാശി .  അവിെട 
കാരണജലത്തി ം േഗാകുലത്തി ം നിന്തിരുവടി ശുദ്ധസാത്തവ്ിക 
സവ്രൂപേത്താ കൂടിയവനായും സ ിദാനന്ദ ഹ്മത്തി ് അഭി നായും വിള  േഹ 
വാതാലേയശ ! അ ാ േരാഗ ളില്നി ം എെ  രക്ഷിേക്കണേമ ! 

ഉത്തമഭ ി ാര്ത്ഥനവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ േ ഴാം ദശകം സമാപ്തം. 
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ആദിതഃ േ ാകാഃ 1002. 
(കരാരവിേന്ദന പദരവിന്ദം, മുഖാരവിേന്ദ വിനിേവശയന്തം 

വടസയ് പ സയ് പുേടശയാനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി) 
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Dasakam 98 - നിഷ്കല േഹ്മാപാസനാവര്ണ്ണനം 
 

യസ്മിേന്നതദവ്ിഭാതം, യത ഇദമഭവത് 

ഏന േചദം യ ഏതത 

േയാഽസ്മാദുത്തിര്ണ്ണരൂപഃ ഖലു സകലമിദം 

 ഭാസിതം യസയ് ഭാസാ, 

േയാ വാചാം ദൂരദൂേര, പുനരപി മനസാം 

യസയ് േദവാ മുനീ ാഃ 

േനാ വിധ സ്തത്തവ്രൂപം, കിമു പുനരപേര 

 കൃഷ്ണ ! തൈസ്മ നമേസ്ത   ||  1 || 

യാെതാരുവനില്  ഈ ചരാചരാത്മകമായ പ ം ആേരാപിക്കെ ട്ടിരി േവാ 
യാെതാരുവനില്നി  ഈ പ ം ഉ ഭവി ിരി േവാ യാെതാരുവേനാ കൂടി 
ഇത് ഐകയ്ം ാപി േവാ യാെതാരുവ   ഈ പ രൂപിയായി 
കാണെ േവാ യാെതാരുവ   ഈ പ ത്തില്നി  ഭി മായ 
സവ്രൂപേത്താ കൂടിയവനായിരി േവാ, യാെതാരുവെന്റ േതജ െകാണ്ട് ഈ 
കാണു  എ ാ പദാര്ത്ഥ ം കാശി ിക്കെ േവാ, യാെതാരുവ   
വാ ക ം മന ി ം വളെര ദൂരത്തില്  അ ാപയ്നായിരി േവാ 
യാെതാരുവെന്റ യഥാര്ത്ഥസവ്രൂപെത്ത േദവന്മാരും മഹര്ഷിമാരും അറിയു ി േയാ 
മ വരുെട കാര് ം പറേയണ്ടതുമി േയാ അ േയാ ജഹേന്മാഹനനായ കൃഷ്ണ ! 
അ കാരമിരി വനായ നിന്തിരുവടി  നമസ്കാരം.  

ജന്മാേഥാ കര്മ്മ നാമ ടമിഹ ഗുണ 

 േദാഷാദികം വാ ന യസ്മിന്  
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േലാകാനാമൂതേയ യഃ സവ്യമനുഭജേത 

 താനി മായാനുസാരീ, 

ബി ച്ഛ ീരരൂേപാഽപി ച ബഹുതര 

 രൂേപാഽവഭാതയ്ദ്ഭുതാത്മാ, 

തൈസ്മ ൈകവലയ്ധാേമ്ന പരരസ പരിപൂര്ണ്ണായ വിേഷ്ണാ നമേസ്ത   || 2 || 

എ ം നിറ ിരി  ചിന്മയസവ്രൂപ! ഇവിെട യാെതാരുവനി ല്  ജന്മേമാ കര്മ്മേമാ 
നാമേമാ ഗുണേദാഷാദികേളാ യഥാര്ത്ഥത്തില്  ഇ േയാ യാെതാരുവ   
േലാകാനു ഹത്തിനുേവണ്ടി മായെയ അനുസരി െകാണ്ട് ആ ജന്മകര്മ്മാദികെള 
ത ത്താ   സവ്ീകരി ിരി േവാ ജ്ഞാൈനശവ്രയ്ാദി ശ ികെള ധരി െകാണ്ട് 
അരൂപിയാെണ ി ം േശാഭി േവാ േമാക്ഷ ദനായി പരമാനന്ദരസംെകാ  
പരിപൂര്ണ്ണനായിരി  അ കാരമു  നിന്തിരുവടി  നമസ്കാരം.  

േനാ തിരയ്ഞ്ചം ന മര്ത്തയ്ം ന ച സുരമസുരം 

 ന ീയം േനാ പുമാംസം 

ന വയ്ം കര്മ്മ ജാതിം ഗുണമപി സദസ 

 ദവ്ാഽപി േത രൂപമാഹുഃ 

ശിഷ്ടം യത് സയ്ാന്നിേഷേധ സതി  നിഗമശൈതഃ 
ലക്ഷണാവൃത്തിതസ്തത് 

കൃേച്ഛണാേവദയ്മാനം പരമസുഖമയം 

 ഭാതി തൈസ്മ നമേസ്ത   ||  3 || 

നിന്തിരുവടിയുെട സവ്രൂപം പശു, പക്ഷി മുതലായ തിരയ് ക േടത ; മനുഷയ്േന്റത , 
േദവെന്റേയാ അസുരേന്റേയാ അ ; ീയുേടത , പുരുഷേന്റതുമ , വ , കര്മ്മം, 
ജാതി, ഗുണം എ ിവയുേടേതാ സത്ത്, അസത്ത്, എ ിവയുേടേതാഅ  എ ് 
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പറയെ ; അ ിെനയ  ഇ ിെനയ  എ ് എ ാം നിേഷധിക്കെ േ ാ   
ഏതാേണാ അവേശഷി ത് അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടി അേനകം 
ഉപനിഷദവ്ാകയ് െളെക്കാണ്ട് ലക്ഷണാവൃത്തിരുപത്തില്  വളെര പണിെ ട്ടിട്ട് 
അറിയെ തായി പരമസുഖാത്മകനായി കാശി ; അ കാരമിരി  
നിന്തിരുവടി  നമസ്കാരം.  

മായായാം ബിംബിതസ്തവ്ം സൃജസി മഹദഹങ്കാര  തന്മാ േഭൈദഃ 

ഭൂത േമ ിയാൈദയ്ഃ അപി സകലജഗത് 

 സവ്പ്നസങ്ക ക ം 

ഭൂയഃസംഹൃതയ് സര് ം കമഠ ഇവ 

 പദാനയ്ാത്മനാ കാലശ യ്ാ 

ഗംഭീേര ജായമാേന തമസി വിതിമിേരാ 

 ഭാസി, തൈസ്മ നമേസ്ത      ||  4  || 

മായയില്  തിഫലിക്കെ വനായ നിന്തിരുവടി മഹത്തതവ്ം, അഹ ാരം, 
തന്മാ ാേഭദ   എ ിവെയെകാ ം പ മഹാഭൂത ള് , ഇ ിയ   
എ ിവെയെക്കാ ം സവ് ത്തിെല സ ത്തി  തുലയ്മായ ജഗത്തിെനെയ ാം 
സൃഷ്ടി ; പി ീട് ആമ തെന്റ കാ കെള എ തുേപാെല കാലശ ിയാകു  
ആത്മശ ിെകാണ്ട് എ ാ ിേനയും ത ില്  അടക്കി കാശി  െകാണ്ടിരി ; 
ഗംഭീരമായ ഇരുട്ട് സംഭവി േ ാ േപാ ം (സുഷുപ്തികാലത്തില് ) നിന്തിരുവടി 
തമ ിേനാ േലശം സംബന്ധിക്കാെത കാശി െകാ തെ യിരി . 
അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടി  നമസ്കാരം.  

ശബ്ദ േഹ്മതി, കര്േമ്മതയ്ണുരിതി ഭഗവന്  ! 

 കാല ഇതയ്ാലപന്തി 

തവ്ാേമകം വിശവ്േഹതും സകലമയതയാ 
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 സര്വഥാ ക യ്മാനം 

േവദാൈന്തരയ്  ഗീതം, പുരുഷപര 

 ചിദാത്മാഭിധം ത  തത്തവ്ം 

േ ക്ഷാമാേ ണ മൂല കൃതി വികൃതികൃത് 

കൃഷ്ണ ! തൈസ്മ നമേസ്ത    ||  5 || 

േഹ േലാേകശ! അഖിലജഗന്മയനായതിനാല്  എ ാവിധത്തി ം സവ്രൂപക നം 
െച െ വനായ നിന്തിരുവടിെയ ഒരുവെനത്തെ , നാദ ഹ്മെമ ം, 
കര്മ്മെമ ം, പരമാണുവാെണ ം, കാലമാെണ ം പ കാരണമായിട്ട് 
പറ വരു ; േവദാന്ത ളില്  യാെതാരു നിന്തിരുവടിെയ പുരുഷെന ം 
പരമാത്മാെവ ം ചിത്സവ്രൂപെന ം ആത്മസവ്രൂപെന ം പറയെ ട്ടിരി . ആ 
തതവ്ം തെ യാണ്. ഈക്ഷണമാ ംെകാണ്ട് മൂല കൃതിേയയും അതിെന്റ കാര് മായ 
വികാര െളയും സൃഷ്ടി ത് േഹ കൃഷ്ണ ! അ കാരമു  നിന്തിരുവടി  നമസ്മാരം.  

സേതവ്നാസത്തയാ വാ ന ച ഖലു 

 സദസേതവ്ന നിര് ാചയ്രൂപാ 

ധേത്ത യാസാവവിദയ്ാ ഗുണഫണിമതിവത് 

 വിശവ്ദൃശയ്ാവഭാസം 

വിദയ്ാതവ്ം ൈസവ യാതാ തിവചനലൈവഃ 

 യത്കൃപാസയ്ന്ദലാേഭ 

സംസാരാരണയ്സദയ്ഃ ടന 

 പരശുതേമതി, തൈസ്മ നമേസ്ത  ||  6 || 
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സ  ഭാവംെകാേണ്ടാ അസ  ഭാവംെകാേണ്ടാ സ ഭാവം അസ ഭാവം 
അ ിവേയാടിടകലര് െകാേണ്ടാ നി യമായി ം നിര്വചി വാ   
കഴിയാത്തതായേപാെല കാണെ തായ എ ാ വ ക്ക േടയും തീതിെയ 
ഉണ്ടാ ; ആ അവിദയ്തെ  ആരുെട കരുണാകടാക്ഷം ലഭി േ ാ   

തിവാകയ്േലശ െളെകാണ്ട് ജ്ഞാനെത്ത ാപി തായി സംസാരമാകു  
വ കാടിെന ഉടനടി മുറി ് നീക്കം െച തി  േകാടാലിയായിത്തിരു ; 
അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടിക്കാ െക്കാണ്ട് നമസ്കാരം.  

ഭൂഷാസു സവ്ര്ണ്ണവദവ് ജഗതി ഘടശരാ 

 വാദിേക മൃത്തികാവത് 

തേത്തവ് സഞ്ചിന്തയ്മാേന രതി തദധുനാഽ- 

 പയ്ദവ്ിതീയം വപുേസ്ത 

സവ്പ്ന ഃ േബാേധ തിമിരലയവിധൗ 

 ജീര്ണ്ണരേജ്ജാശ്ച യദവ്ത് 

വിദയ്ാലാേഭ തൈഥവ ടമപി വികേസത് 

 കൃഷ്ണ! തൈസ്മ, നമേസ്ത    ||  7  || 

ജഗല്സവ്രൂപനായ കൃഷ്ണ! വാ വതതവ്ം ആേലാചി േ ാ   ആഭരണ ളി ല്  
സവ്ര്ണ്ണംേപാെലയും കുടം, ശരാഖം മുതലായവയില്  മ േപാേലയും നിന്തിരുവടിയുെട 
അദവ്ീതീയമായിരി  ആ സവ്രൂപം ഇേ ാഴും േലാകത്തില്  കാശി  
െകാ തെ യിരി ; സവ് ം കാണു വ  ഉറക്കത്തില്നി  
ണരുേ ാെഴ തുേപാേലയും, ഇരു  നീ േ ാ   വി  കയറിെന സംബന്ധി  
ാന്തി നീ െത ിെനേയാ അതുേപാേലയും ജ്ഞാനം ലഭി േ ാ   വളെര 
ഷ്ടമായിത്തെ  കാശി തായ അ കാരമു  പര ഹ്മസവ്രൂപിയായ 

നിന്തിരുവടി  നമസ്കാരം.  

യത്ഭീേതയ്ാേദതി സൂേരയ്ാ, ദഹതി ച ദഹേനാ 
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 വാതി വായു, സ്തഥാേനയ് 

യദ്ഭീതാഃ പദ്മജാദയ്ാഃ പുനരുചിതബലീന്  

 ആഹരേന്തഽനുകാലം  

േയൈനവാേരാപിതാഃ ാങ് നിജപദ, മപി േത 

  ചയ്ാവിതരശ്ച പശ്ചാത്, 

തൈസ്മ വിശവ്ം നിയേ  വയമപി ഭവേത 

 കൃഷ്ണ! കര്മ്മഃ ണാമം   ||  8 || 

ഭഗവാേന ! യാെതാരുവനി  ഭയംെകാണ്ട് ആദിതയ്   ഉദി േവാ അഗ്നിയും 
ദഹനകര്മ്മം നടത്തിെക്കാണ്ടിരി േവാ, വായു വീശിെക്കാണ്ടിരി േവാ, അതു 
േപാെലതെ  ഹ്മാവ് മുതലായ േദവന്മാരും മ വരും ആരി  ഭയംനിമിത്തം 
കാലാകാല ളില്  വിധിക്കെ ട്ടിരി  പൂജാകര്മ്മ േള സവ്ീകരി േവാ അവ ര്  
ആദയ്മായിട്ട് അവരവരുെട സ്ഥാന ളില്  ആരാലാേണാ നിയമിക്കെ ട്ടത്, എ  
അനന്തരം അതില്നി  നീക്കം െച െ തും ആരാലാേണാ, 
സമ പ േത്തയും നിയ ി വനായ അ കാരമിരി  നിന്തിരുവടിക്ക് 
ǌ ം നമസ്കാരം െച .  

ൈ േലാകയ്ം ഭാവയന്തം ിഗുണമയമിദം 

 യ്ക്ഷരൈസയ്കവാചയ്ം 

ീശാനാം ഐകയ്രൂപം ിഭിരപി നിഗൈമഃ 

 ഗീയമാനസവ്രൂപം 

തിേ ാഽവസ്ഥാ വിദന്തം ിയുഗജനിജുഷം 

 ി മാ ാന്തവിശവ്ം 
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ൈ കാേലയ് േഭദഹീനം ിഭിരഹമനിശം 

 േയാഗേഭൈദര്  ഭേജ തവ്ാം  ||  9 || 

സത്തവ്ം, രജ ്, തമ ്, എ ീ മൂ  ഗുണ േടയും മൂ ക്ഷര ട ിയ ഓം എ  
ണവത്തിെന്റ മുഖയ്ര്ത്ഥമായിരി  ഹ്മ, വി , മേഹശവ്രന്മാരായ മൂ  

മൂര്ത്തിക േടയും ഏകീഭവി  രൂപേത്താ കൂടിയവനും ഋക് , യ ്, സാമം എ  മൂ  
േവദ െകാ ം കീര്ത്തിക്കെ ട്ട സവ്രൂപേത്താ കൂടിയവനും ജാ ത്, സവ് ം, 
സുഷുപ്തി എ  മൂ വസ്ഥകേളയും അറിയു വനും േ തദവ്ാപരകലിയുഗ ളായ മൂ  
കാല ളി ം അവതരി ി വനും മൂ ടികെളെക്കാ  േലാക െള മുഴുവനും 
അള വനും ഭൂതം, ഭവിഷയ്ത്, വര്ത്തമാനം എ  മൂ  കാല ളി ം യാെതാരു 
േഭദവുമി ാത്തവനുമായ നിന്തിരുവടിെയ ǌാ   കര്മ്മം, ജ്ഞാനം, ഭ ിെയ  മു  
േയാഗ െളെക്കാ ം എ ാ േപാഴും ഭജി െകാ .  

സതയ്ം ശുദ്ധം വിബുദ്ധം ജയതി തവ വപുഃ 

നിതയ്മു ം നിരീഹം 

നിര്ദവ്ന്ദവ്ം നിര് ികാരം നിഖിലഗുണഗണ 

വയ്ഞ്ജനാധാരഭൂതം 

നിര് ലം നിര്മ്മലം തന്നിരവധി മഹിേമാ ാസി നിര് ീനമന്തര്  

നിസ്സംഗാനാം മുനീനാം നിരുപമ 

 പരമാനന്ദസാ  കാശം  || 10 || 

പരമാര്ത്ഥമായി തും മായാസംബന്ധമി ാത്തതുെകാണ്ട് പരിശുദ്ധവും 
കാശാത്മകവും മായകാര് ളില്നി  േവര്െപട്ടതും കര് തവ്േഭാ തവ് ളായ 

അഭിമാന ളി ാത്തതും വികാര െളാ മി ാത്തതും േഭദമി ാത്തതും എ ാ 
ഗുണഗണ േടയും ഉത്പത്തി  ആധാരമായിരി തും മെ ാരുപാധിയി ാത്തതും 
േദാഷേലശേമ ്കാത്തതും മഹിമാവിേശഷ ളാല്  പരിേശാഭി തും 
സംഗ െളാ മി ാത്തവരായ മഹര്ഷിമാരുെട അന്തഃകരണത്തില്  ഉറ ിരി തും 
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നി ലയ്മായ പരമാനന്ദേത്താ ം വര്ദ്ധി  കാശേത്താ ം കൂടിയതുമായ 
നിന്തിരുവടിയുെട ആ സവ്രൂപം ജയി രു .  

ദുര് ാരം ദവ്ദശാരം ിശതപരിമിലത് 

 ഷഷ്ടി പര്വാഭിവീതം 

സം ാമയ്ത് രേവഗം ക്ഷണമനു ജഗദാ 

 ച്ഛിദയ് സന്ധാവമാനം 

ച ം േത കാലരുപം വയ്ഥയതു ന തു മാം 

 തവ്ത്പൈദകാവലംബം 

വിേഷ്ണാ ! കാരുണയ്സിേന്ധാ ! പവനപുരപേത !  പാഹി 
സര്വാമയൗഘാത്   || 11 || 

സര് വയ്ാപിയായ ഭഗവാേന ! ത വാ   കഴിയാത്തതും പ ണ്ട്  മാസ ളാകു  
കഴികേളാ കൂടിയതും മു ിഅ പതു ദിവസ ളാകു  മുനകേളാ കൂടിയതും 
അതിേവഗത്തില്  ചു ിെക്കാണ്ടിരി തും ക്ഷണംേതാ ം േലാകേത്തയും വലി െകാ  
പാ േപാ െക്കാണ്ടിരി തുമായ നിന്തിരുവടിയുെട കാലച ം നിന്തിരുവടിയുെട 
തൃപാദ െള മാ ം ശരണം ാപി ിരി  എെ  ദുഃഖി ിക്കരുേത ! േഹ 
ദയാവാരിേധ ! ഗുരുവാ പുേരശ ! എ ാ േരാഗ ളില്നി ം എെ  രക്ഷിേക്കണേമ 
! 

നിഷ്കള േഹ്മാപാസനാവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ ട്ടാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 1013. 

വൃത്തം. ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 99 - ഭഗവന്മഹിമാനുവര്ണ്ണനം.  
 

വിേഷ്ണാര്വീരയ്ാണി േകാ വാ കഥയതു, ധരേണഃ കശ്ച േരണൂന്മിമീേത, 

യൈസയ്വാം ി േയന ിജഗദഭിമിതം 

 േമാദേത പൂര്ണ്ണസമ്പത്ത് 

േയാഽസൗ വിശവ്ാനി ധേത്ത, ിയമിഹ പരമം 

 ധാമ തസയ്ാഭിയായാം 

തവ്ദ്ഭ ാ യ  മാദയ്ന്തയ്മൃതരസമരന്ദസയ് 

 യ  വാഹഃ   || 1 || 

യാെതാരുവെന്റ മൂ  കാലടിക െകാ തെ  മൂ േലാകവും അളക്കെ ട്ടതായി 
നിറ  ഐശവ്ര് േത്താ കൂടിയതായി പരിലസി േവാ യെതാരു അേദ്ദഹം 
സമ  പ േത്തയും ഉ ില്  ധരി െകാണ്ടിരി േവാ, അ കാരമു  സകല 
വയ്ാപിയായ മഹാവി വിെന്റ ഭാവതിശയ െള ആരാണ് കീര്ത്തി ത്; 
ഭൂമിയി  െപാടികെള ആരാണ് എണ്ണിത്തീര് ത് ? യാെതാരിടത്തില്  
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭ മാര്  പരമാനന്ദരസം നുകര് െകാണ്ട് േമാദംെകാ േവാ 
യാെതാരിടത്ത് േമാക്ഷസുഖമാകു  പുേന്തനിെന്റ വാഹമുേണ്ടാ അേദ്ദഹത്തി  
ഏ വും ിയെ ട്ടതും അതിേ വുമായ ആ ൈവകുണ്ഠപദെത്ത ഇവിെടനി തെ  
ാപിേക്കണം.  

ആദയ്യാേശഷകര്േ  തിനിമിഷനവീനായ 

 ഭര്േ  വിഭൂേതഃ 

ഭ ാത്മാ വിഷ്ണേവ യഃ ദിശതി ഹവിരാദീനി 
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 യജ്ഞാര്ച്ചനാദൗ, 

കൃഷ്ണാദയ്ം ജന്മ േയാ വാ മഹദിഹ മഹേതാ 

 വര്ണ്ണേയത്, േസാഽയേമവ 

ീതഃ പൂര്േണ്ണാ യേശാഭിഃ തവ്രിതമഭിസേരത് 

 ാപയ്മേന്ത പദം േത   || 2 || 

ആദിപുരുഷനും സമ പ ത്തിേന്റയും കര്ത്താവും അനുനിമിഷം പുതിയ പുതിയ 
ഭാവ െള ാപി െകാണ്ടിരി വനും ഐശവ്ര്  അധീശവ്രനുമായിരി  
ഭഗവാ   വി വി ാ െക്കാണ്ട് യജ്ഞരൂപത്തി  പൂജാകര്മ്മ ള്  മുതലായ 
ഹവി ് മുതലായവെയ യാെതാരുവ   ഏ വും ഭ ിേയാ കൂടിയവനായി 
സമര് ി േവാ, യാെതാരുവ   മഹത്തായതിെനക്കാ ം മഹതവ്േമറിയ 
കൃഷ്ണാവതാരം മുതലായ ഭഗവദവതാരകഥകെള വര്ണ്ണി  ഗാനം െച േവാ 
അ ിെനയു വ മ േമ ഈ േലാകത്തില്  മനഃസമാധാനേത്താ കൂടിയവനായി 
യശ െകാ  പരിപൂര്ണ്ണനായി അവസാനത്തി ല്  ാപിക്കത്തക്കതായ 
നിന്തിരുവടിയുെട പരമപദെത്ത അതിേവഗത്തില്  ാപി .  

േഹ േസ്താതാരഃ കവീ ാഃ തമിഹ ഖലു യഥാ 

 േചതയേദ്ധവ്, തൈഥവ 

വയ് ം േവദസയ് സാരം ണുവത 

 ജനേനാപാത്ത ലീലാകഥാഭിഃ 

ജാനന്തശ്ചാസയ് നാമാനയ്ഖിലസുഖകരാണീതി 

 സങ്കീര്ത്തയദ്ധവ്ം 

േഹ വിേഷ്ണാ ! കീര്ത്തനാൈദയ്ഃ തവ ഖലു മഹതഃ തത്തവ്േബാധം 
ഭേജയം   ||  3 || 
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േഹ േ ാ ംെച വരായ കവിേ ന്മാേര ! നി   ഏതു വിധത്തി ല്  
അറിയു േവാ അതുേപാെല അവതാരവിേശഷ ളി  ലീലാകഥകെളെക്കാണ്ട് 
ഇവിെട ആ പരമാത്മാവിെന തി വി   ! േവദത്തിെന്റ ഷ്ടമായ സാരാംശെത്ത 
അറിയു വരായ നി   ഈ ഭഗവാെന്റ തിരുനാമ െള ഐഹിക, 
ആമു ിക ളായ സമ സുഖ ം കാരണമാെണ ് അറി ് സ ീര്ത്തനം 
െച വി   ! അ േയാ േലാകെമ ാം വയ്ാപി  വിള   പരമാത്മസവ്രൂപി   ! 
അതിയായ മഹിമേയാ കൂടിയ നിന്തിരുവടിയുെട നാമസ ീര്ത്തന െകാ തെ  
തത്തവ്ജ്ഞാനെത്ത ാപിക്കമാറാേവണേമ ! 

വിേഷ്ണാഃ കര്മ്മാണി സംപശയ്ത മനസി സദാ 

 ൈയഃസ ധര്മ്മാനബധ്നാത് 

യാനീ ൈസയ്ഷ ഭൃതയ്ഃ ിയസഖ ഇവ ച 

 വയ്ാതേനാത് േക്ഷമകാരീ 

വിക്ഷേന്ത േയാഗസിദ്ധാഃ പരപദമനിശം 

 യസയ് സമയ്ക് കാശം 

വിേപ ാ ജാഗരൂകാഃ കൃതബഹുനുതേയാ 

യച്ച നിര്ഭാസയേന്ത   ||  4 || 

ആ ഭഗവാ   ഏതു ധര്മ്മ െള േചര്  െകട്ടിയുറ ി േവാ, ഇേദ്ദഹം 
േദവേലാകാധിപതിയായ ഇ  േകവലം ഭൃതയ്െന തുേപാെലയും 
ഉ മി െമ തുേപാെലയും േക്ഷമെത്ത െച വനായി യാെതാരു കര്മ്മ െള 
െച േവാ േയാഗസിദ്ധി ൈകവ ി വര്  ന േപാെല കാശി തായ 
യാെതാരുവെന്റ സര്േവാത്കൃഷ്ടമായ സവ്രൂപെത്ത എേ ാഴും ക െകാണ്ട് 
നിര്വൃതിെക്കാ േവാ യാെതാരു ദിവയ്രൂപെത്ത േവദവി ക്കളായ ാഹ്മണ 
േ ന്മാര്  ദ്ധേയാ കൂടിയവരായി െച െ ട്ട പല തികേളാ കൂടിയവരായി 
കാശി ി തരു േവാ, അ കാരമു  വി വിെന്റ ആ വിധത്തി  കര്മ്മ െള 

എ ാ േപാഴും മന ില്  ക െകാണ്ടിരി വിന്  ! 
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േനാ ജാത ജായമാേനാഽപി ച സമധിഗത 

 സ്തവ്ന്മഹിേമ്നാഽവസാനം 

േദവ ! േ യാംസി വിദവ്ാന്  തിമുഹുരപി േത 

 നാമ ശംസാമി വിേഷ്ണാ ! 

തം തവ്ാം സംസ്തൗമി നാനാവിദനുതി വചൈനഃ 

 അസയ് േലാക യസയ്ാ 

പ ര്ദ്ധവ്ം വി ാജമാേന വിരചിതവസതിം 

 ത  ൈവകൂണ്ഠേലാേക    ||  5 || 

ഭഗവാേന! ഇതുവെര ജനി വ   നിന്തിരുവടിയുെട മാഹത്മയ്ത്തിെന്റ 
അവസാനെത്ത മന ിലാക്കിയിട്ടി ; ഇനി ജനി വനും അറിയുവാ   േപാകു ി ; 
ഭഗവാ   ! നിന്തിരുവടിയുെട തിരുനാമ െള േ യസ്മര ളാെണ  മന ിലാക്കിയ 
ǌാ   വീ ം വീ ം ഉ രി െകാ ; ഈ മു േലാക ം ഉപരിയായി 
പരിലസി െകാണ്ടിരി  ആ ൈവകുണ്ഠേലാകത്തില്  അധിവസി െകാണ്ടിരി  
അ കാരമു  നിന്തിരുവടിെയ പലവിധ തിവചന െകാണ്ട് ǌാ   

തി െകാ .  

ആപഃസൃഷ്ടയ്ാദിജനയ്ാഃ ഥമമയി വിേഭാ ! 

 ഗര്ഭേദേശ ദധുസ്തവ്ാം, 

യ  തവ്േ വ ജീവാഃ ജലശയന! ഹേര ! 

 സംഗേതാ ഐകയ്മാപന്  , 

തസയ്ാജസയ് േഭാ ! േത നിനിഹിതമഗവത് 

 പദ്മേമകം ഹി നാഭൗ, 
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ദിക്പ ം യത് കിലാഹുഃ കനകധരണിഭൃത് 

 കര്ണ്ണികം േലാകരൂപം   ||  6 || 

അ േയാ ഭഗവാേന! േലാകസൃഷ്ടി മു ് ഉണ്ടായിരി  കാരണജലം നിന്തിരുവടിെയ 
ആദയ്ം ഗര്ഭേദശത്തി ല്  ധരി ; ആ ജലമദ്ധയ്ത്തില്  ശയനംെച െകാണ്ടിരു  േദവ ! 
അ കാരമു  നിന്തിരുവടിയില്തെ  ജീവാത്മക്കള്  ഒ ി േചര് ് ഐകയ്െത്ത 
ാപി .  അ േയാ േഭാ ! ജനനധര്മ്മമി ാത്തതായ ആ നിന്തിരുവടിയുെട 

നാഭിയിലാവെട്ട ഒരു താമര വ് നിേക്ഷപിക്കെ ട്ടതായി ഭവി ; യാെതാരു അതിെന 
ദി കളാകു  ഇരു കേളാ ം സവ്ര്ണ്ണപര് മായ മഹാേമരുവാകു  കര്ണ്ണീകേയാ ം 
േലാകസവ്രൂപമായി ം ആണേ ാ പറയു തു.   

േഹ േലാകാ വി േരതദ് ഭുവനമജനയത് 

 തന്ന ജാനീഥ യൂയം, 

യുഷ്ടാകം ഹയ്ന്തരസ്ഥം കിമപി തദപരം 

 വിദയ്േത വി രൂപം 

നീഹാര ഖയ് മായാപരിവൃത മനേസാ 

 േമാഹിതാ നാമരൂൈപഃ  

ാണ ീേതയ്കതൃപ്താഃ ചരഥ മഖപരാഃ 

 ഹന്ത േനച്ഛാ മുകുേന്ദ   ||  7 || 

അ േയാ മഹാജന േള ! ഭഗവാ   മഹാവി വാണ് ഈ േലാകെത്ത സൃഷ്ടി ത്; ആ 
വ ത നി   അറിയു ി . നി െടെയ ാം അകത്ത് സ്ഥിതി െച തും േമല്  
പറയെ ട്ട സൃഷ്ടികര്ത്താവില്നി  ഭി മായതും നിര്വചി വാ   കഴിയാത്തതുമായ 
ഒരു വി രൂപമുണ്ടേ ാ അതിേനയും നി   അറിയു ി ; മൂടല്  മ ി  തുലയ്മായ 
മായയാല്  മറക്കെ ട്ട മനേ ാ കൂടിയവനും ഇ ിയ ീതിെകാ മാ ം 
തൃപ്തിെ വരായി യജ്ഞരൂപത്തി   കാമയ്കര്മ്മ ളില്  തല്പരന്മാരായി കാലം 
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കഴി . േമാക്ഷെത്ത ന ്കു തില്  ഉ കനായ ഭഗവാനി ല്  ദ്ധയുമി . 
കഷ്ടംതെ  ! 

മൂര്ദ്ധനാമക്ഷണാം പദാനാം വഹസി ഖലു 

 സഹ ാണി സ രയ് വിശവ്ം 

തത് േ ാത് മാപി തിഷ്ഠന്  പരിമിതവിവേര 

 ഭാസി ചിത്താന്തേരഽപി 

ഭൂതം ഭവയ്ഞ്ച സര് ം പരപുരുഷ ! ഭവാന്  , 

 കിഞ്ച േദേഹ ിയാദി 

ഷവ്ാവിേഷ്ടാഽപ ദ്ഗതതവ്ാദ് അമൃതസുഖരസം 

 ചാനുഭുങ് േക്ഷ തവ്േമവ ||  8 || 

അ േയാ പരമാത്മേവ! നിന്തിരുവടി ശിര ക െട ം േന േടയും പാദ േടയും 
സഹ െള ധരി െകാണ്ടിരി കയാണേ ാ. േലാകം മുഴുവനും വയ്ാപി ം അതിെന 
അതി മി ം സ്ഥിതിെച വനാെണ ി ം വളെര െചറിയ സുഷിരേത്താ കൂടിയ 

ദയാന്തര്ഭാഗത്തി ം കാശി െകാണ്ടിരി ; കഴി േപായതും വരുവാ   
േപാകു തുമായ സമ വും നിന്തിരുവടിതെ യാണ്.  അതുമ ; ശരീരം ഇ ിയ   
മുതലായവയില്  േവശി വനാെണ ി ം അവേയാട് സംബന്ധ 
മി ാതിരി കനിമിത്തം പരമാനന്ദസുഖരസേത്തയും നിന്തിരുവടിതേ യാണേ ാ 
അനുഭവി ത്. 

യ  ൈ േലാകയ്രൂപം ദധദപി ച തേതാ 

 നിര്ഗ്ഗേതാഽനന്തശുദ്ധ 

ജ്ഞാനാത്മാ വര്ത്തേസ തവ്ം, തവ ഖലു മഹിമാ  േസാഽപി താവാന്  , 
കിമനയ്ത് ?   
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േസ്താകേസ്ത ഭാഗ ഏവാഖിലഭുവനതയാ 

  ദൃശയ്േത, യ്ംശക ം 

ഭൂയിഷ്ഠം സാ േമാദാത്മകമുപരി തേതാ 

 ഭാതി തൈസ്മ നമേസ്ത     ||  9 || 

േഹ േദവ! ൈ േലാകയ്സവ്രൂപെത്ത ധരി ിരി വനാെണ ി ം അതില്നി  
പുറേത്ത ം വയ്ാപി വനായി ശുദ്ധജ്ഞാനസവ്രൂപിയായി നിന്തിരുവടി േശാഭി  
എ  യെതാരുവസ്ഥയുെണ്ടാ അതും നിന്തിരുവടിയുെട അനയ്ാ ശമായ 
മഹിമതെ യാണേ ാ; അ ാെത പിെ  മെ ന്താണ്; നിന്തിരുവടിയുെട െചറിയ ഒരു 
അംശംമാ മാണ് സമ പ സവ്രൂപിമായി കാണെ ത്. അതില്െവ ് 
മൂ ിരട്ടിെയ  പറയെ തും ഏ വും വ ി തുമായ മേ ഭാഗം അതി ം 
മീെതയായി സാ നന്ദാത്മകമായി  കാശി െകാണ്ടിരി . അ കാരമു  
മഹിമാതിശയേത്താ കൂടിയ നിന്തിരുവടി  നമസ്കാരം.  

അവയ് ം േത സവ്രൂപം ദുരധിഗമതമം 

 ത  ശുൈദ്ധകസത്തവ്ം 

വയ് ം ചാേപയ്തേദവ ടമമൃതരസാംേഭാധി 

 കേ ാലതുലയ്ം 

സര്േ ാത്കൃഷ്ടഭീഷ്ടാം തദിഹ ഗുണരേസ 

 ൈനവ ചിത്തം ഹരന്തീം 

മൂര്ത്തിം േത സം േയഽഹം പവനപുരപേത ! 

 പാഹി മാം സര്വ ! േരാഗാത്   || 10 || 

ഇ ിയ  വിഷയീഭവിക്കാത്ത നിന്തിരുവടിയുെട നിര്ഗുണ ഹ്മസവ്രൂപം 
വളെരേയെറ കഷ്ടെ മാ ം അറിയെ ടത്തക്കതായിട്ടാണിരി ത്; 
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ശുദ്ധസത്തവ്മയമായിരി  ആ സഗുണരൂപമാവെട്ട വളെര ഷ്ടമായി 
കാണാവു തുമാണ്; എ  ഈ സഗുണസവ്രൂപം ഷ്ടമായ പരമാനന്ദരസമാകു  
സമു ത്തിെന്റ തിരമാലേയാ  സമമായിരി . ഏ വും ഉല്കൃഷ്ടമായിരി തും 
അഭികാമയ്മായിരി തും ഗുണമാ ര് ംെകാ തെ  മന ിെന 
വശീകരി തുമായ നിന്തിരുവടിയുെട അ കാരമിരി  സവ്രൂപെത്ത ǌാ   
ഇവിെട ആ യി െകാ ; േഹ ഗുരുവായുപുേരശ ! എെ  സകല 
േരാഗ ളില്നി ം രക്ഷിേക്കണേമ. 

ഭഗവന്മഹിമാനുവര്ണ്ണനം എന്ന െതാ െ ാമ്പതാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിത േ ാകഃ 1023 
വൃത്തം. ഗ്ദ്ധരാ. 
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Dasakam 100 - േകശാദിപാദ വര്ണ്ണനം 
 

അേ  പശയ്ാമി േതേജാ നിബിഡതര 

 കളായാവലീ േലാഭനീയം, 

പീയൂഷാ ാവിേതാഽഹം, തദനു തദുദേര 

 ദിവയ്ാൈകേശാരേവഷം 

താരുണയ്ാരംഭരമയ്ം പരമസുഖരസാസവ്ാദ 

 േരാമാഞ്ചിതാംൈഗഃ 

ആവീതം നാരദാൈദയ്ഃ വിലസദുപനിഷത് 

 സുന്ദരീ മണ്ഡൈലശ്ച.   ||  1 || 

ഇതാ മു ഭാഗത്തായി ഇടതി ിയ കായാ വി൬   നിരേപാെല കമനീയമായ 
നീലനിറംെകാ  അതിയായി പരിേശാഭി  ഒരു േതജ ിെന ǌാ   കാണു ; 
ǌാ   പരമാനന്ദാമൃതത്തില്  മുഴുകിയിരി . അതിെന ടര്  ആ േതജ ിെന്റ 
മദ്ധയ്ത്തിലായി അതി ദിവയ്മായ ഒരു ബാലസവ്രൂപവും െതളി വരു ; 
യൗവനാരംഭംെകാ ം അതിരമണീയവും പരമാനന്ദരസമനുഭവി ് 
േകാ മയിര്െക്കാ  അംഗ േളാ കൂടിയവരായ നാരദമഹര്ഷി മുതലായവരാ ം 
ഏ വും പരിേശാഭി വരായ ഉപനിഷ കളാകു  സുന്ദരീമണ്ഡല െളെക്കാ ം 
ഴെ ട്ടതുമായിരി .  

നീലാഭം കുഞ്ചിതാ ം ഘനമമലതരം 

 സംയതം ചാരു ഭംഗയ്ാ 

രേത്നാത്തംസാഭിരാമം വലയിതമുദയ 
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 ച്ച ൈകഃ പിഞ്ഛജാൈലഃ 

മന്ദാര ങ്നിവീതം തവ പൃഥുകബരീ 

 ഭാരമാേലാകേയഽഹം 

സ്നിഗ്ദ്ധ േശവ്േതാര്ദ്ധവ്പു ാം അപി ച സുലലിതാം 
ഫാലബാേല വീഥീം   || 2  || 

നീലനിറേത്താ കൂടിയതായി അ ം ചുരുണ്ട് ഇടതൂര് ിരി തും അതിനിര്മ്മലവും 
ഏ വും ഭംഗിയായി െകട്ടിെവ ിരി തും രത്നംെകാ ണ്ടാക്കെ ട്ട 
ശിേരാഭൂഷണംെകാണ്ട് മേനാഹരവും കാശി െകാണ്ടിരി  
പീലിക്ക േളാ കൂടിയ മയില്പീലിക െകാണ്ട് ചു ം തിരികിെവ ് മന്ദരമാലെകാണ്ട് 
ചു ിെക്കട്ടെ ട്ടതുമായ നിന്തിരുവടിയുെട വര്ണ്ണേമറിയ തലമുടിെക്കട്ടിെന ǌാന്  
ന ായി െതളി കാണു ; അ യുമ ; മിനു തും െവ ത്തതുമായ 
േഗാപി റിേയാ കൂടിയതും ഏ വും ലളിതവുമായ ബാലച തുലയ്മായ 
അര്ദ്ധവൃത്താകൃതിയി  െന ിത്തടേത്തയും ദര് ശി .  

ഹൃദയ്ം പൂര്ണ്ണാനുകമ്പാര്ണ്ണവ മൃദുലഹരീ 

 ചഞ്ചല വിലാൈസഃ 

ആനീല സ്നിഗ് ദ്ധപക്ഷ്മാവലി പരിലസിതം 

 േന യുഗ്മം വിേഭാ ! േത 

സാ ച്ഛായം വിശാലുരുണ  കമലദലാകാരം 

 ആമുഗ്ദ്ധതാരം 

കാരുണയ്ാേലാകലീലാ ശിശിരിത ഭുവനം 

 ക്ഷിപയ്തം മ നാേഥ   ||  3 || 
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അ േയാ ഭഗവാേന !  കരകവിയുമാറ് നിറ നില്  കരുണാസമു ത്തിെല 
തിരമാലകെള തുേപാെല ഇളകിെക്കാണ്ടിരി  പുരിെക്കാടിക െട 
വിലാസംഭംഗിയാല്  മേനാഹരവും നീലനിറേത്താ കൂടിയതും ി മായിരി തുമായ 
അക്ഷിേരാമ െളെക്കാ  പരിലസി തും പരിപൂര്ണ്ണമായ േശാഭേയാ കൂടിയതും 
വി തമായ െചന്താമര വിത ക െട ആകൃതിേയാ കൂടിയതും അതിേമാഹന ളായ 
കൃഷ്ണമിഴികേളാ കൂടിയതും കാരുണയ്േത്താ കൂടിയ അവേലാകനം (കടാക്ഷം െകാ  
േലാകത്തിനുമുഴുവ   കു ര്മനല് തുമായ നിന്തിരുവടിയുെട തിരുമിഴിയിണെയ 
മെ ാരു ശരണമി ാത്തവനായ എ ില്  പതി ിേക്കണേമ ! 

ഉ ംേഗാ ാസിനാസം ഹരിമണിമുകുര 

 െ ാ സദ്ഗണ്ഡപാളീ 

വയ്ാേലാലത് കര്ണ്ണപാശാഞ്ചിത മകരമണീ 

 കുണ്ഡലദവ്ന്ദവ്ദീ ം 

ഉന്മീലദ്ദന്തപങ് ി രദരുണതരച്ഛായ  

 ബിംബാദരാന്തഃ 

ീതി സയ്ന്ദി മന്ദസ്മിത മധുരതരം 

 വ ര്മുദ്ഭാസതാം േമ   || 4 || 

ഉയര് ് മേനാഹരമായിരി  നാസികേയാ കൂടിയതും ഇ നീലക്ക െകാ  
കടെ ത്ത കണ്ണാടിേപാെല തിള  കവി ത്തട ളില്  തിഫലി  
ഇളകിെക്കാണ്ടിരി തും കര്ണ്ണ െട മേനാഹാരിതെയ വര്ദ്ധി ി തുമായ 
മകരാകൃതിയി  ര  രത്നകുണ്ഡല ളില്നി റ  അരുണിമയിണ ിയ 
അധരകാന്തിയില്കൂടി ഉ ക്കനിവാര്െ ാഴുകു  മന്ദസ്മിതധാരെകാണ്ട് 
അതിശീതളവും ആയ തിരുമുഖം എെന്റ മന ില്  സദാകാലവും െതളി  
വിളേ ണേമ.  

ബാഹുദവ്േന്ദവ്ന രേത്നാജ്ജവ്ലവലയഭൃതാ 
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 േശാണപാണി വാേള 

േനാപാത്തം േവണുനാലീം സൃത 

 നഖമയൂഖാംഗുലീ സംഗശാരാം 

കൃതവ്ാ വ ര്ാരവിേന്ദ സുമധുരവികസ  

 ാഗമുദ്ഭാവയ്മാൈനഃ 

ശബ്ദ ഹ്മാമൃൈതസ്തവ്ം ശിശിരിതഭുവൈനഃ 

 സിഞ്ച േമ കര്ണ്ണവീഥീം   ||  5 || 

കാന്തിചിത  രത്നക്ക ക   പതി  വളകളണി തും തളിരുേപാെല ചുവ  
മൃദുവായിരി  ഉ ംൈകകേളാ കൂടിയ വിര ക െട േചര് െകാ  
വിചി വര്ണ്ണേത്താ കൂടിയതുമായ ഓട ഴലിെന താമര േ ാെല േശാഭി  
തിരുമുഖ  േചര് െവ ് സു ഷ്ടമായ രാഗമാ രിേയാ കൂടി ആലപിക്കെ വയും 
േലാകെത്തെയ ാം കു ര് ി വയുമായ നാദ ഹ്മമാകു  പീയുഷധാരക െകാണ്ട് 
നിന്തിരുവടി എെന്റ െചവിേയയും നന  പരിശുദ്ധമാേക്കണേമ. ! 

ഉത്സര് പ്പത്കൗ ഭ ീതതിഭിരരുണിതം 

 േകാമളം കണ്ഠേദശം 

വക്ഷഃ ീവസ്തരമയ്ം തരലതര സമു 

ദ്ദീ ഹാര താനം 

നാനാവര്ണ്ണ സൂനവലി കിസലയിനീം 

 വനയ്മാലാം വിേലാല 

േ ാലംബാം ലംബമാനാം ഉരസി തവ, തഥാ 
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 ഭാവേയ രത്നമാലാം.      ||  6 || 

ചു ം സരി  കൗ ഭരത്നത്തിെന്റ ഭാപൂരത്താല്  ചുവ ിരി  സുന്ദരമായ 
കണ്ഠ േദശേത്തയും ീവത്സംെകാണ്ട് ഉപേശാഭി തും 
ഇളകിെക്കാണ്ടിരി വയും അതിയായി കാശി വയുമായ മു  
മാലക െകാണ്ടല രിക്കെ ട്ടതുമായ തിരുമാറിടേത്തയും പലനിറത്തി  
പൂക്ക െകാ ം തളിരുക െക്കാ മുണ്ടാെക്കെ ട്ടതും ചു റ െകാണ്ടിരി  
വ കേളാ കൂടിയതും നിന്തിരുവടിയുെട മാര്വിടത്തില്  തൂ ിക്കിട തുമായ 
വനമാലേയയും അതുേപാെലതെ  ഭംഗിയായി കാണെ  രത്നമാലേയയും ǌാ    
ധയ്ാനി െകാ .  

അംേഗ പഞ്ചാംഗരാൈഗഃ അതിശയവികസത് 

 സൗരഭാകൃഷ്ടേലാകം 

ലീനേനക ീേലാകീ വിതതിമപി കൃശാം 

 ബി തം മധയ്വ ീം 

ശ ാശ്മ നയ്സ്ത തേപ്താജ്ജവ്ല കനകനിഭം 

 പീതേചലം ദധാനം 

ധയ്ായാേമാ ദീ രശ്മി ട മണിരശനാ  

കിങ്കിണീ മണ്ഡിതം തവ്ാം   ||  7 || 

തിരുേമനിയില്  ചാര്ത്തിയ കു മം, അകില്  , ക രി, േഗാേരാചനം, ര ചന്ദനം 
എ  അ വിധത്തി  കുറി കളാല്  അതിയായി വയ്ാപി െകാണ്ടിരി  
സൗരഭയ്ംെകാണ്ട് ആകര്ഷിക്കെ ട്ട േലാകേത്താ കൂടിയവനും അേനകം 

ഹ്മാണ്ഡ   ലയി കിട താെണ ി ം കൃശമായിരി  
അരെക്കെട്ടാ കൂടിയവൗം ഇ നീലക്ക ിേന്മ ല്  െവ ിരി  ഉരുക്കിക്കാ ിയ 
ത ത്തിെന്റ നിറ കിേട്ടാ കൂടിയ മ ട്ട് ഉ ത്തിരി വനും കാന്തി ചിത  
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മണികളിണ ിയ േമഖലയിെല കി ിണിക െകാണ്ട് അല രിക്കെ ട്ടവനുമായ 
നിന്തിരുവടിെയ ǌ   ധയ്ാനി െകാ .  

ഊരു ചാരൂ തേവാരു ഘനമസൃണരുചൗ 

 ചിത്തേചാരൗ രമായാഃ 

വിശവ്േക്ഷാഭം വിശങ്കയ് വമനിശമുഭൗ 

 പീതേചലാവൃതാംഗൗ, 

ആന ാണാം പുരസ്താത് നയ്സന ധൃതസമ 

 സ്താര്ത്ഥപാലീസമുദ്ഗ  

ച്ഛായം ജാനുദവ്യം ച മപൃഥുല മേനാേജ്ഞ 

 ച ജംേഘ,നിേഷേവ    || 8 || 

നിന്തിരുവടിയുെട മേനാഹര ം പുഷ്ടിയു വയും ഇടതൂര്  മിനുത്ത് 
േശാഭയാര് വയും ീേദവിയുെട മനം കവര് വയും േലാകെത്ത 
േക്ഷാഭി ി കളയുേമാ എ  ശ ി തെ  എ ാ േപാഴും പീതാംബരംെകാണ്ട് 
മറ െ ട്ടവയും ആയ ഇരു തുടകേളയും നമസ്കരി വര്  മു പി   സകല 
പുരൂഷാര്ത്ഥ േളയും നിറ ട െവ ി  ര  െച ക െട േശാഭേയാ കൂടിയ ര  
കാല്മു കേളയും മത്തില്  തടി രുണ്ട് മേനാഹര ളായ ര  മുഴ ാ കേളയും 
ǌാ   ഭജിചുെകാ .  

മഞ്ജീരം മ നാൈദരിവ പദഭജനം 

 േ യ ഇതയ്ാലപന്തം, 

പാദാ ം ാന്തി മജ്ജത് ണതജന മേനാ 

 മന്ദേരാദ്ധാര കൂര്മ്മം, 
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ഉ ംഗാതാ  രാജന്നഖര ഹിമകര 

 േജയ്ാത്സ്നയാ ചാഽ ിതാനാം 

സന്താപധവ്ാന്തഹ ീം തതിമനുകലേയ 

മംഗലാം അംഗുലീനാം   || 9 || 

"തൃ ദ െള ഭജി തു േ യസ്മരമാണ്" എ ി ിെന മേനാജ്ഞ ളായ 
ധവ്നികളാല്  വിളി പറയുകയാെണാ എ  േതാ ി ി  കാല്ചില ിേനയും 
മായയില്  മു ി വിഷമി  ഭ ന്മാരുെട മന ാകു  മന്ദരപര് തെത്ത 
ഉദ്ധരി  വിഷയത്തില്  കൂര്മ്മമായിരി  തൃക്കാല്പുറവടികേളയും ഉയര്  
ചുവ ര് തിള  നഖ ളാകു  കു ര്മതിയുെട സവ് മായ നിലാവുെകാ  
ആ യി വരുെട ദുഃഖമാകു  ഇരുട്ടിെന ഇ ാതാ തും മംഗള ദവുമായ 
കാല്വിര കേളയും വന്ദി െകാ .  

േയാഗീ ാണാം തവ്ദംേഗഷവ്ധികസുമധുരം 

 മു ിഭാജാം നിവാേസാ 

ഭ ാനാം കാമവര്ഷദ തരികിസലയം 

 നാഥ! േത പാദമൂലം 

നിതയ്ം ചിത്തസ്ഥിതം േമ പവനപുരപേത ! 

 കൃഷ്ണ ! കാരുണയ്സിേന്ധാ! 

ഹൃതവ്ാ നിേശ്ശഷതാപാന്  ദിശതു 

 പരമാനന്ദസേന്ദാഹലക്ഷ്മീം   || 10 || 

ഗുരുവായുപുേരശനായിരി  േലാേകശ! േയാഗീശവ്രന്മാര്  നിന്തിരുവടിയുെട 
ഭംഗിേയറിയ അവയവ ളില്െവ ് അതിയായ മാ ര് േത്താ കൂടിയതും മു ിെയ 
ആ ഹി വര്  ആ യസ്ഥാനവും ഭ ന്മാര്  അഭീഷ്ട െള 
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വര്ഷി തി ല്  ക കവൃക്ഷത്തിെന്റ തളിരായി പരിലസി നതുമായ നിന്തിരുവടിയുെട 
തൃക്കാലടി എ ാ േപാഴും എെന്റ ദയത്തില്  വര്ത്തി തായി, ദയാവാരിദിയായ 
േഹ കൃഷ്ണ! എെന്റ സകലവിധ താപ േളയും നീക്കം െച  
പരമാനന്ദസമൂഹസമൃദ്ധിെയ നല്കുമാറ് അനു ഹി രുേളണേമ ! 

അജ്ഞാതവ്ാ േത മഹത്തവ്ം യദിഹ നിഗദിതം, 

 വിശവ്നാഥ ! ക്ഷേമഥാഃ 

േ ാ ം ൈചതത് സഹേ ാത്തരമധികതരം 

 തവ്ത് സാദായ ഭൂയാത് 

േദവ്ധാ നാരായണീയം തിഷു ച ജനുഷാ 

 തയ്താവര്ണ്ണേനന 

സ്ഫീതം ലീലാവതാൈരഃ ഇദമിഹ കുരുതാം 

 ആയുരാേരാഗയ്സൗഖയ്ം.   || 11 ||  

േലാേകശ! നിന്തിരുവടിയുെട മാഹാത്മയ്െത്ത ന വണ്ണം മന ിലാക്കാെത ഇവിെട 
എെന്ത ാം കീര്ത്തിക്കെ േവാ, അെത ാം ക്ഷമി മ്മറാേകണേമ! 
ആയിരത്തിലധികം സംഖയ്േയാടികൂടിയ ഈ േ ാ ം നിന്തിരുവടിയുെട വര്ദ്ധി തായ 
അനു ഹത്തി െക്കാണ്ട് ഭവി കയും െചേ ണേമ ! ഉപനിഷ കളില്നി ് 
ഉടെല ത്തതു നാരയണീയം എ  അനവ്ര്ത്ഥനാമേത്താ കൂടിയതും ലീലാരൂപത്തി ല്  
സവ്ീകരിക്കെ ട്ട അവതാരവിേശഷ െകാ  പുഷ്ടിെ ട്ടിരി തുമായ ഈ 
ഗുണവിശിഷ്ടമായ ം ഈ േലാകത്തില്  ആയു ം ആേരാഗയ്വും ഇഹപരസൗഖയ്വും 
അരൂ മാറാകെട്ട !  

[ ീനാരയണമൂര്ത്തിെയ സംബന്ധി ായതുെകാ ം നാരായണഭട്ടതിരി ാട്ടിനാ ല്  
നിര്മ്മിക്കെ ട്ടതുെകാ ം ര വിധത്തി ം നാരായണീയം എ  േപര്  അര്ഹി  
ഈ ം "ആയുരാേരാഗയ്സൗഖയ്ം" എ  പദംെകാണ്ട് സൂചിക്കെ  
കലിദിനത്തില്  എഴുതിത്തീര്  എ കൂടി ഇതില്  വിവക്ഷിക്കെ ട്ടിരി . 
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േകശാദിപാദവര്ണ്ണനം എന്ന നൂറാം ദശകം സമാപ്തം. 
ആദിതഃ േ ാകാഃ 1034 

ഓം നേമാ ഭഗവേത ! വാസുേദവായ 
ീമ ാരായണീയം സംപൂര്ണ്ണം. 
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